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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.  

  



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

 vi 

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 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ini terdiri 

atas 2 unit pembelajaran, yaitu Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 

yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru-guru geografi dalam 

membelajarkan materi-materi tersebut kepada peserta didik.  
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PENDAHULUAN 

 

Unit Pembelajaran “Sumber Daya Alam” ini membahas tentang pengertian 

dan klasifikasi sumber daya alam, persebaran dan pemanfaatannya secara 

arif. 

Unit pembelajaran  ini merupakan bahan pengayaan dari materi geografi 

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

dimanfaatkan oleh guru untuk menyampaikan materi Sumber Daya Alam. 

Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar kelas XI, khususnya 

KD pengetahuan dan KD kerampilan yang erat kaitannya dengan materi 

geografi, indikator pencapaian kompetensi yang diuraikan menjadi IPK 

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

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

kunci), diperlukan  kemampuan yang sebelumnya sudah harus dimiliki 

pembelajar (prasyarat). Sedangkan IPK pengayaan dapat digunakan jika 

kondisi memungkinkan, baik kondisi peserta didik maupun kondisi sekolah. 

Aplikasi materi dalam dunia nyata  dilengkapi dengan gambar dan artikel. 

Ditampilkannya contoh soal materi ujian nasional mata pelajaran geografi 

dan contoh soal yang berhubungan dengan materi, bertujuan untuk lebih 

menekankan bahwa unit pembelajar ini diorientasikan pada hasil belajar 

peserta didik khususnya dalam menghadapi Ujian Sekolah. 

Aktivitas pembelajaran dalam Unit ini menerapkan model pembelajaran yang 

mendukung kecakapan abad 21 yang dirancang dan diarahkan agar peserta 

didik mencapai indikator yang ditentukan. 

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

mendampingi aktivitas pembelajaran sehingga dapat menambahan wawasan 
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bagi  guru bagaimana seharusnya peserta didik belajar tentang “Sumber Daya 

Alam”. 

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

selanjutnya  dianalisis dan dibahas. Pengembangan penilaian yang berbasis 

pada pembelajaran HOTS menjadi sajian khusus yang diperuntukkan bagi 

guru agar memperoleh gambaran bagaimana mengembangkan soal pilihan 

ganda maupun uraian yang dapat mengukur keterampilan berpikir tingkat 

tinggi peserta didik. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas XI: 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.3 menganalisis sebaran 
dan pengelolaan 
sumber daya 
kehutanan, 
pertambangan, 
kelautan, dan 
pariwisata sesuai 
prinsip-prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 

1. Menganalisis sebaran sumber 
daya kehutanan, 
pertambangan, kelautan, dan 
pariwisata. 

2. Menganalisis pengelolaan 
sumber daya kehutanan, 
pertambangan, kelautan, dan 
pariwisata sesuai prinsip-
prinsip pembangunan 
berkelanjutan. 

XI 

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

1. membuat peta persebaran 
sumber daya kehutanan, 
pertambangan, kelautan, dan 
pariwisata di Indonesia  

2. Menyajikan peta persebaran 
sumber daya kehutanan, 
pertambangan, kelautan, dan 
pariwisata di Indonesia 

XI 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  KETERAMPILAN 

3.3 menganalisis sebaran dan 
pengelolaan sumber daya 
kehutanan, pertambangan, 
kelautan, dan pariwisata 

4.3 membuat peta persebaran sumber 
daya kehutanan, pertambangan, 
kelautan, dan pariwisata di 
Indonesia 
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sesuai prinsip-prinsip 
pembangunan 
berkelanjutani 

 
IPK Pendukung: 
3.3.1 Menjelaskan pengertian 

sumber daya alam 
3.3.2 Mengklasifikasikan sumber 

daya alam 
3.3.3 Menggolongkan barang 

tambang di Indonesia 
3.3.4 Menjelaskan definisi 

kehutanan 
3.3.5 Menggolongkan sumber 

daya alam kehutanan di 
Indonesia berdasarkan 
fungsinya 

3.3.6 Mengidentifikasi potensi 
sumber daya kehutanan di 
Indonesia 

3.3.7 Menentukan pemanfaatan 
sumber daya kehutanan bagi 
kehidupan 

3.3.8 Menentukan sumber daya 
kehutanan yang 
berkontribusi bagi 
pembangunan di wilayah 
tertentu 

3.3.9 Menjelaskan definisi 
pertanian 

3.3.10 Menggolongkan jenis 
pertanian di Indonesia  

3.3.11 Mengidentifikasi potensi 
sumber daya pertanian di 
Indonesia 

3.3.12 Menentukan pemanfaatan 
sumber daya pertanian bagi 
kehidupan 

3.3.13 Menentukan sumber daya 
pertanian yang 
berkontribusi bagi 
pembangunan di wilayah 
tertentu 

3.3.14 Menjelaskan pengertian 
pertambangan 

3.3.15 Menggolongkan 
pertambangan menurut 
kriteria tertentu 

3.3.16 Menentukan pemanfaatan 

IPK Pendukung: 
4.3.1 Mengumpulkan data contoh 

sumber daya alam berdasarkan 
penggolongannya 

4.1.2 Mengumpulkan data tentang 
sumber daya kehutanan 

4.3.2 Mengumpulkan data tentang 
sumber daya pertanian  di 
Indonesia 

4.3.3 Mengumpulkan data tentang 
sumber daya pertambangan di 
Indonesia 

4.3.4 Mengumpulkan data tentang 
sumber daya kelautan di 
Indonesia 

4.3.5 Mengumpulkan data tentang 
sumber daya pariwisata di 
Indonesia 

4.3.6 Menentukan simbol peta sumber 
daya kehutanan  

4.3.7 Menentukan simbol peta sumber 
daya pertanian 

4.3.8 Menentukan simbol peta sumber 
daya pertambangan  

4.3.9 Menentukan simbol peta sumber 
daya kelautan 

4.3.10 Menentukan simbol peta sumber 
daya pariwisata 
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pertambangan tertentu bagi 
kehidupan 

3.3.17 Menentukan pertambangan 
yang berkontribusi bagi 
pembangunan di wilayah 
tertentu 

3.3.18 Menjelaskan definisi 
kelautan 

3.3.19 Menggolongkan sumber 
daya alam kelautan di 
Indonesia berdasarkan 
fungsinya 

3.3.20 Mengidentifikasi potensi 
sumber daya kelautan di 
Indonesia 

3.3.21 Menentukan pemanfaatan 
sumber daya kelautan bagi 
kehidupan  

3.3.22 Menentukan sumber daya 
kelautan yang berkontribusi 
bagi pembangunan di 
wilayah tertentu 

3.3.23 Menjelaskan definisi 
pariwisata 

3.3.24 Menggolongkan sumber 
daya pariwisata di Indonesia 
berdasarkan fungsinya 

3.3.25 Mengidentifikasi potensi 
sumber daya pariwisata di 
Indonesia 

3.3.26 Menentukan pemanfaatan 
sumber daya pariwisata bagi 
kehidupan 

3.3.27 Menentukan sumber daya 
pariwisata yang 
berkontribusi bagi 
pembangunan di wilayah 
tertentu. 

 
IPK Kunci: 
3.3.28 Menganalisis sebaran 

sumber daya kehutanan di 
Indonesia 

3.3.29 Menganalisis pemanfaatan 
sumber daya kehutanan di 
Indonesia  

3.3.30 Menganalisis sebaran 
sumber daya pertanian di 
Indonesia 

IPK Kunci: 
4.3.11 Membuat peta sebaran sumber 

daya kehutanan di Indonesia 
4.3.12 Membuat peta sebaran sumber 

daya pertanian di Indonesia 
4.3.13 Membuat peta sebaran sumber 

daya pertambangan di Indonesia 
4.3.14 Membuat peta sebaran sumber 

daya kelautan di Indonesia 
4.3.15 Membuat peta sebaran 
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3.3.31 Menganalisis pemanfaatan 
sumber daya pertanian di 
Indonesia 

3.3.32 Menganalisis sebaran 
pertambangan di Indonesia 

3.3.33 Menganalisis pemanfaatan  
pertambangan di Indonesia  

3.3.34 Menganalisis sebaran 
sumber daya kelautan di 
Indonesia  

3.3.35 Menganalisis pemanfaatan 
sumber daya kelautan di 
Indonesia pembangunan 
berkelanjutan 

3.3.36 Menganalisis sebarann 
pariwisata di Indonesia 

3.3.37 Menganalisis pemanfaatan 
pariwisata di Indonesia  
 

pariwisata di Indonesia 

IPK Pengayaan: 
3.3.38 Menyimpulkan hasil analisis 

sebaran sumber daya 
kehutanan di Indonesia 

3.3.39 Menyimpulkan hasil analisis 
sebaran sumber daya 
pertanian di Indonesia 

3.3.40 Menyimpulkan hasil analisis 
sebaran pertambangan di 
Indonesia 

3.3.41 Menyimpulkan hasil analisis 
sebaran sumber daya 
kelautan di Indonesia  

3.3.42 Menyimpulkan hasil analisis 
sebaran sumber daya 
pariwisata di Indonesia. 
 

IPK Pengayaan: 
4.3.16 Mendesain kegiatan pameran  

peta yang telah dibuat   
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Pemanfaatan Sumber Daya Alam bagi Kehidupan Manusia 

Sumber daya alam sangat berperan dalam kehidupan manusia baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  Contohnya ikan dan daging  yang kita 

makan, Serat kapas untuk pakaian yang kita gunakan, material bangunan 

untuk rumah yang kita huni,  kayu pinus untuk bahan kertas buku yang kita 

baca atau tulis, bahkan udara yang kita hirup setiap saat.  

Sumber daya alam yang merupakan segala sesuatu berasal dari alam, baik 

yang bersifat fisik maupun hayati dan dimanfaatkan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidup aagar sejahtera, perlu dikelola secara arif karena 

tidak semua sumber daya alam dapat diperbaharui (Renewable Resources) 

tetapi juga ada yang tidak dapat diperbaharui (Unrenewable Resources). 

 
 

Gambar 1. Sumber Daya Alam Fisik dan Hayati (biotik) 
Sumber: https://www.kaskus.co.id/thread/5934f228162ec246598b4576/males-kepanasan-orang-

ini-bajak-sawah-pake-mobil/ 
 

Berdasarkan gambar 1, maka manusia memanfaatkan sumber daya alam 

yang bersifat fisik seperti tanah, air, sinar matahari untuk bercocok tanam 

padi. Sumber daya alam hayati seperti kerbau dan bibit padi dijadikan 

sumber penopang kehidupan melalui aktivitas bercocok tanam.  

Tanaman padi di sawah yang terus silih berganti di setiap panen merupakan 

salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources). 



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

 16 

Berbeda dengan sumber daya alam yang ketersediannya terbatas seperti 

minyak bumi, batu bara, tembaga, dan lainnya merupakan sumber daya yang 

tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources) karena waktu yang 

diperlukan jutaan tahun untuk proses terbentuknya sumber daya alam 

tersebut.  

 
Gambar 2. Batu Bara (Unrenewable Resources) 

http://teknopreneur.com/2017/06/20/pemanfaatan-gas-batubara-untuk-mengurangi-penggunaan-

solar-pada-pltd/ 

 

Penting bagi kita untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam 

secara arif  karena penduduk akan terus mengkonsumsi dari generasi ke 

generasi, tetapi jumlah sumber daya alam tidak semuanya dapat  bertambah. 

 

B. Potensi Sumber Daya Alam Indonesia 

Potensi sumber daya alam adalah kemampuan sumber daya alam untuk 

dikembangkan yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia serta 

penduduk Indonesia. Adapun potensi dan sebaran sumber daya alam yang 

dikembangkan di Indonesia adalah sumber daya kehutanan, pertanian, dan 

perkebunan, pertambangan, kelautan, serta pariwisata. 

1. Sumber daya kehutanan  

Kita wajib bersyukur karena Indonesia memiliki beberapa jenis hutan 

yang sangat membantu kelangsungan hidup masyarakatnya. Adapun jenis 

hutan tersebut yaitu hutan hujan tropis (tropical rain forest),  hutan 

musim (moonson forest/ tropical deciduous forest), hutan sabana (Sabana), 

dan hutan bakau (mangroove).  
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Hampir semua jenis hutan tersebut di atas berkontribusi terhadap 

kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Hutan hujan tropis menyimpan 

berbagai vegetasi berdaun lebar, memanjat dan menempel (Liana dan 

Efifit).  Pohon rotan merupakan satu di antara berbagai spesies hutan 

hujan tropis yang memiliki nilai tinggi dan diminati mancanegara. 

 

 
Gambar 3. Hutan Hujan Tropis 

Sumber: https://www.beritarayaonline.co.id/inilah-kata-puan-hutan-sebagai-warisan-dunia-harus-
dijaga/ 

 
 
 
 

 
Gambar 4. Pohon Rotan dan Hasil Olahan Rotan 

Sumber: https://www.biodiversitywarriors.org/isi-katalog.php?idk=7564 
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Gambar 5. Pohon Jati dan Produk olahan 

Sumber: http://www.agrowindo.com/peluang-usaha-budidaya-tanaman-jati-dan-analisa-
usahanya.htmhttp://www.kotamebel.com/kursi-jati-minimalis.htm 

http://www.kotamebel.com/kursi-jati-minimalis.htm 

 

 
Gambar 6. Hutan Sabana 

Sumber: https://www.pegipegi.com/travel/mengeksplorasi-taman-baluran-dan-gunung-ijen-di-jawa-
timur-yuk/ 

 
Gambar 7. Hutan Bakau 

Sumber: https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/ciri-ciri-hutan-bakau 

Gambar 6 merupakan hutan sabana di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur 

yang dijadikan tempat untuk konservasi satwa Banteng. Sedangkan 

gambar 7 adalah hutan bakau memiliki manfaat yang beragam seperti 

mengurangi atau menahan erosi pantai dan menjadi hunian nyaman bagi 

biota seperti kepiting, udang dan ikan-ikan kecil. Berdasarkan jenis-jenis 

hutan yang ada di Indonesia, jenis hutan manakah yang terdapat di 

lingkungan sekitar kita? 
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2. Sumber Daya Pertanian  

Pertanian di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan karena 

kondisi tanah yang sangat mendukung untuk syarat hidp tanaman. 

Sumber daya alam pertanian di indonesia terbagi menjadi 3 tempat, yaitu 

sawah, ladang, dan tegalan. Pembagian ini berdasarkan jenisnya, yaitu 

lahan basah dan lahan kering. Selain pertanian, Indonesia juga memiliki 

sumber daya perkebunan. Beberapa hasil perkebunan di indonesia bahkan 

telah menjadi salah satu barang yang di ekspor seperti karet, kopi, 

tembakau, teh, jati, dan tebu. 

Berikut contoh hasil sumber daya pertanian yang menopang kehidupan 

masyarakat Indonesia. 

 

Gambar 8. Hasil Pertanian dan Olahannya 

Sumber: https://www.suara.com/lifestyle/2015/11/10/175119/10-fakta-tentang-beras-rice 

 

 
Gambar 9. Hasil Perkebunan dan Olahannya 

Sumber http://www.tilik.id/read/2018/12/27/9832/begini-cara-pengolahan-minyak-kelapa-
sawit-menjadi-bahan-bakar. 

 

https://www.suara.com/lifestyle/2015/11/10/175119/10-fakta-tentang-beras-rice
http://www.tilik.id/read/2018/12/27/9832/begini-cara-pengolahan-minyak-kelapa-sawit-menjadi-bahan-bakar
http://www.tilik.id/read/2018/12/27/9832/begini-cara-pengolahan-minyak-kelapa-sawit-menjadi-bahan-bakar
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Berdasarkan gambar 8  di atas merupakan hasil pertanian sawah di mana 

padi diproses menjadi beras  kemudian dimasak menjadi nasi. Nasi enjadi 

makanan pokok masyarakat Indonesia.  Sedangkan gambar 9 merupakan 

hasil perkebunan kelapa sawit yang diolah menjadi minyak goreng. 

 

3. Sumber Daya Pertambangan 

Indonesia berada di wilayah “Pasific Ring of Fire” atau Cincin Berapi 

Pasifik yang ditandai dengan kegiatan vulkanik yang tinggi. Hal tersebut 

karena  pergerakan tiga lempeng tektonik yang menghimpit Indonesia 

sehingga menimbulkan gejolak tektonik secara intensif di bawah 

permukaan bumi. Magma yang keluar dari perut bumi pada wilayah Ring 

of Fire mengandung berbagai logam berharga, terutama emas dan 

tembaga, sehingga  Indonesia memiliki kekayaan alam berupa bahan 

tambang secara potensial. 

Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. Jika sumber daya alam tersebut habis maka akan 

membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan gantinya. 

Contohnya minyak bumi dan gas alam, batu bara, pasir besi, bijih timah, 

nikel, bauksit, tembaga, emas, perak,  serta mangan.   

  
Gambar 10. Minyak Bumi dan Pemanfaatannya 

Sumber: https://thegorbalsla.com/minyak-bumi/ 
http://rri.co.id/post/berita/635528/ekonomi/pakar_pengisian_bahan_bakar_pesawat_terbang_ad

a_rumusnya.html 

https://thegorbalsla.com/minyak-bumi/
http://rri.co.id/post/berita/635528/ekonomi/pakar_pengisian_bahan_bakar_pesawat_terbang_ada_rumusnya.html
http://rri.co.id/post/berita/635528/ekonomi/pakar_pengisian_bahan_bakar_pesawat_terbang_ada_rumusnya.html
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Berbagai hasil tambang dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan 

hidup. Contoh gambar 8 adalah barang tambang minyak bumi yang 

kemudian diolah untuk bahan bakar aviatur turbin (avtur), bensin, solar, 

parafin, aspal, dan lainnya. 

 

4. Sumber Daya Kelautan 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 

17.508 pulau, dan garis pantai sepanjang 99.093 km (Badan Informasi 

Geospasial), yang disatukan oleh laut seluas 5,8 juta km2. Potensi wilayah 

pesisir dan laut Indonesia sebagai berikut: 

a. Perikanan 

 
Gambar 11. Peta Persebaran Sumber daya Ikan di Indonesia 

Sumber: http/image.slidesharecdn.com/perikanan-13505030240-phpapp01/95/geografi-
perikanan 

 

Berdasarkan gambar 9. Peta Persebaran Sumber daya Ikan di Indonesia 

terlihat bahwa hampir seluruh laut Indonesia memiliki potensi dalam hal 

perikanan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan protein hewani masyarakat 

Indonesia. 

b. Hutan Mangrove 

Potensi sumber daya kelautan lainnya adalah hutan bakau atau 

disebut juga hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di air 

payau dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut, terutama terdiri 

atas tumbuhan bakau. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat 
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di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Indonesia 

potensial dalam mengembangkan hutan mangrove karena garis 

pantainya yang panjang sebagai negara maritim. Oleh karena itu perlu 

perhatian secara khusus mengingat peran hutan mangrove yang tidak 

hanya berkonstribusi untuk melindungi daratan dari terjangan 

ombak, tetapi juga menjadi tempat biota laut yang bermanfaat seperti 

kepiting, udang dan ikan kecil lainnya. 

 

c. Hasil Pengolahan  Garam 

Garam merupakan komoditas yang sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat kita yang bahan bakunya berasal dari air laut. Produksi 

garam paling terkenal adalah Madura. Dalam kehidupan sehari-hari 

garam digunakan untuk masakan. Tetapi juga dapat dikategorikan 

menjadi bahan industri, seperti industri penyamakan kulit, 

pengeboran minyak lepas pantai, dan lainnya. 

Proses pembuatan garam secara tradisional ada dua jenis, yaitu 

dengan metode penguapan dengan sinar matahari di tambak – tambak 

garam dan dengan cara teknik perebusan (garam rebus). Berikut 

gambar pembuatan garan secara sederhana. 

Hutan mangrove yang masih baik hingga saat ini sekitar 3.7160 
hektar, sedangkan yang lainnya rusak atau dalam keadaan sedang. 
Hal tersebut dipaparkan pada saat workshop pengembangan 
Ekowisata untuk Mendukung Konservasi Mangrove di Banyuwangi, 
Jawa Timur tahun 2020 (Nationalgeographic.co.id). 
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Gambar 12. Tambak Garam dan Hasilnya 

Sumber:https://dhamadharma.files.wordpress.com/2014/08/img_0374.jpg 

Gambar 10 merupakan proses pembuatan garam dengan penguapan sinar 

matahari yang umumnya dilakukan oleh petani garam dengan metode 

petakan-petakan sehingga mendapatkan hasil kristal garam. 

 

5. Sumber Daya Pariwisata 

Pariwisata  merupakan  sumber daya alam yang beragam, mulai dari  

aspek fisik,  hayati, serta kekayaan budaya manusia. Oleh karena itu 

Sumber daya pariwisata dapat diartikan sebagai unsur-unsur lingkungan 

alam atau yang telah diubah oleh manusia yang dapat memenuhi 

keinginan wisatawan. Berikut gambar-gambar tempat wisata dengan 

aneka karakteristiknya, yaitu fisik, hayati, maupun budaya. 

 
Gambar 13. Sumber Daya Pariwisata  Gunung (Fisik) 

https://www.pelajaran.id/2018/11/pengertian-biota-laut-jenis-contoh-dan-manfaat-biota-
laut-bagi-kehidupan-lengkap.html 

 
 

https://www.pelajaran.id/2018/11/pengertian-biota-laut-jenis-contoh-dan-manfaat-biota-laut-bagi-kehidupan-lengkap.html
https://www.pelajaran.id/2018/11/pengertian-biota-laut-jenis-contoh-dan-manfaat-biota-laut-bagi-kehidupan-lengkap.html
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Gambar 14. Sumber Daya Pariwisata  Pantai 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 
Gambar 15. Sumber Daya  Pariwisata Alam (Hayati) 

https://www.kaliwaturafting.co.id/ladies-program-apeksi-2018-petik-apel-kota-wisata-batu/ 

 

 
Gambar 16. Sumber Daya  Pariwisata Budaya 

https://www.123rf.com/photo_90570796_candi-borobudur-in-the-background-of-the-rainforest-
morning-mist-and-sumbing-mountain-candi-borobudu.html 

https://blogkulo.com/pantai-klayar-pacitan-keindahan-tebing-raksasa-seruling-samudera/
https://www.kaliwaturafting.co.id/ladies-program-apeksi-2018-petik-apel-kota-wisata-batu/
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C. Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

Pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, 

namun perlu peran serta pihak lain seperti swasta dan masyarakat sehingga 

saling mendukung. 

Selama kegiatan pemanfaatan, sangat penting berpegang pada prinsip-

prinsip pengelolaan, yaitu prinsip optimal dan efisien. Hal ini dikarenakan 

sumber daya alam tidak hanya dimanfaatkan pada masa sekarang  saja,  

tetapi juga untuk  kepentingan generasi yang akan datang. 

 
Gambar 17. Pengelolaan SDA Terbarukan 

Sumber: https://azanulahyan.blogspot.com/2017/03/prinsip-prinsip-pengelolaan-sumber-daya.html 

 
Gambar di atas merupakan contoh upaya pemanfaatan sumber daya alam 

berupa tanah yang dimanfaatkan secara optimal dan efisien. Lahan 

dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian sekaligus tidak mengurangi 

daya dukung lingkungan. Lahan terjaga melalui sistem teraserring sebagai 

salah satu upaya konservasi lahan. 

  

https://azanulahyan.blogspot.com/2017/03/prinsip-prinsip-pengelolaan-sumber-daya.html


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

 26 

Cuplikan berita berikut merupakan gambaran bagaimana pemanfaatan 

sumber daya kelautan yang seharusnya dilakukan. 

Iskindo: Kurangi Eksploitasi di Lautan 

Minggu, 9 Juni 2019 13:53 WIB 

 

Ilustrasi porifera atau lebih dikenal sebagai spons yang merupakan salah 
satu kekayaan laut yang juga berpotensi terancam akibat aktivitas 

eksploitasi laut yang berlebihan. (en.wikipedia.org) 
 

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) 

menyerukan kepada komunitas internasional dan pemerintah Indonesia 

agar secara bersama-sama dapat mengurangi kegiatan eksploitasi laut dan 

menjaga laut sesuai daya dukung dan kapasitasnya. 

Ketua Umum Iskindo, Muh Zulficar Mochtar dalam siaran pers yang 

diterima di Jakarta, Minggu, menyatakan, seruan ini dimaksudkan 

mengingat saat ini terdapat kecenderungan upaya pemanfaatan laut secara 

masif untuk kepentingan industri pembangunan. 

Untuk itu, ujar Zulficar, dunia internasional mesti konsisten 

mengimplementasikan target dan tujuan pembangunan berkelanjutan 

(SDGs) terutama indikator 14 terkait perlindungan laut. 

"Banyak komitmen dan kesepatan internasional yang sudah dicapai terkait 

pengelolaan kelautan yang pelaksanaannya sedikit terlambat," kata 

Zulficar. 

Menurut dia, hal itu salah satunya adalah praktik IUU Fishing dan 

destructive fishing yang masih marak terjadi pada beberapa perairan 
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internasional termasuk di laut Indonesia. 

Saat ini, lanjutnya, ada sekitar 4,5 juta kapal ikan yg beroperasi diseluruh 

dunia, namun pengelolaan perikanan di berbagai belahan dunia dinilai 

masih terkendala di pencatatan hasil tangkapan. 

"Dari sekitar 120 juta ton tangkapan ikan setiap tahun, diperkirakan 

sekitar 30 juta ton ikan ilegal dan tidak dilaporkan hilang setiap tahun" 

kata Zulficar dan menambahkan bahwa kebanyakan ikan tersebut berasal 

dari negara berkembang termasuk Indonesia. 

Selain itu, ujar dia, tantangan lainnya yang sangat perlu untuk dihadapi 

adalah masalah pencemaran sampah plastik di laut. 

Ia menegaskan bahwa Indonesia perlu bekerja lebih keras untuk 

mengurangi sampah plastik di laut agar stigma bahwa Indonesia adalah 

penghasil sampah platik kedua terbesar di dunia dapat segera dihilangkan. 

Walaupun pemeringkatan tersebut masih mengandung perdebatan, 

lanjutnya, tapi pemerintah sebaiknya perlu secara aktif meregulasi, 

mengkampanyekan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak 

membuang sampah di laut. 

"Termasuk mengajak industri untuk mengurangi penggunaan bahan 

plastik dalam setiap produk yang dihasilkan," kata Zulficar. 

  

Berdasarkan cuplikan berita di atas, bahwa pemanfaatan sumber daya 

seperti misalnya kelautan tidak hanya bagaimana memanfaatkan secara 

bijaksana tetapi bagaimana pula peran manusia dalam melindungi dari 

ancaman yang tidak disadari dalam kurun waktu cukup lama, yaitu sampah 

plastik di laut yang menjadi stigma bahwa Indonesia adalah penghasil 

sampah platik kedua terbesar di dunia. 
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SOAL-SOAL UJIAN NASIONAL 

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

Geografi pada materi sumber daya alam.  

Kompetensi Dasar 3.3 menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya 

kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan. 

SOAL UJIAN NASIONAL TAHUN 2017/2018 

No Soal 

1 Barang tambang mangan digunakan untuk .... 

A. pembuatan mata uang logam 

B. pembuatan batu baterai 

C. pembuatan alat-alat listrik 

D. bahan industri pupuk 

E. bahan pembuat alumunium 

Identifikasi 

Level Kognitif : L1 (C1) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: Menjelaskan pemanfaatan barang tambang 

Diketahui : Barang tambang mangan 

Ditanyakan : Kegunaan barang tambang mangan 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Pemanfaatan sumber daya alam 
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No Soal 

2 Wilayah 1 dan 2 seperti gambar merupakan daerah penghasil 

barang tambang …. 

 
A. intan dan tembaga 

B. nikel dan batubara 

C. tembaga dan nikel 

D. batubara dan minyak bumi 

E. gas alam dan intan 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : L2 (C3) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 
Menentukan jenis barang tambang yang terdapat di 
suatu wilayah 

Diketahui : Wilayah daerah penghasil barang tambang 

Ditanyakan : Jenis barang tambang yang dihasilkan 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Sebaran sumber daya barang tambang di Indonesia 
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No Soal 

3 Barang tambang: 

(1) minyak bumi 

(2) batu bara 

(3) uranium 

(4) platina 

(5) kaolin 

Barang tambang strategis terdapat pada angka …. 

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

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

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

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

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

 

Identifikasi 

Level Kognitif : L1 (C2) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 
Mengidentifikasi barang tambang strategis 

Diketahui 
: 

Berbagai macam barang tambang 

Ditanyakan 
: 

Barang tambang  yang tergolong strategis 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Penggolongan barang tambang  
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BAHAN PEMBELAJARAN 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran pada unit 1 terdiri atas 6 aktivitas pembelajaran. 

Pada unit ini peserta didik akan melaksanakan serangkaian aktivitas 

pembelajaran yang dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik (LKPD). 

Dengan melaksanakan serangkaian aktivitas pembelajaran di bawah ini 

diharapkan peserta didik dapat memperoleh pemahaman dan pengalaman 

belajar mengenai “Sumber Daya Alam”. 

Aktivitas 1 

Pembelajaran Sumber Daya Alam untuk sub materi pengertian dan klasifikasi 

sumber daya alam, serta penggolongan barang tambang diarahkan untuk 

mempelajari   kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya. 

 

Kompetensi Dasar 

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 

 

Tujuan aktivitas 1 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning, 

diskusi dan penugasan,  peserta didik dapat menjelaskan dan mengklasifikasi 

sumber daya alam, serta penggolongan barang tambang.  
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Indikator 

3.1.1 Menjelaskan pengertian sumber daya alam 

3.1.2 Mengklasifikasikan sumber daya alam 

3.1.3 Menggolongkan barang tambang di Indonesia 

4.3.1 Mengumpulkan data contoh sumber daya alam berdasarkan 

penggolongannya. 

 

Estimasi waktu:  

Aktivitas pembelajaran  memerlukan waktu  2 x 45  menit. 

 

Bahan dan Alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. LKPD 

 

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

mempelajari pengertian dan klasifikasi sumber daya alam, serta 

penggolongan bahan tambang. 

Kegiatan pada aktivitas 1: 

1. Di awal kegiatan pembelajaran Saudara akan membimbing peserta didik 

merumuskan pengertian sumber daya alam melalui langkah-langkah 

discovery learning. Kegiatan ini penting karena peserta didik akan 

diberikan pengalaman belajar yang bermakna dengan melibatkan 

mereka secara langsung untuk dimensi pengetahuan berupa konsep dan 

prinsip sebagai bekal untuk melakukan kemampuan yang lebih tinggi 

seperti menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi, bahkan mencipta. 
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2. Sebelum Saudara membimbing peserta didik merumuskan konsep 

sumber daya alam, Saudara harus sudah memiliki parameter yang baku 

tentang konsep sumber daya alam atau ciri-ciri yang menandai bahwa 

sesuatu dikatakan sebagai sumber daya alam. Parameter konsep sumber 

daya alam adalah:  

a. Segala sesuatu yang berasal dari alam;  

b. dimanfaatkan oleh manusia;  

c. memenuhi kebutuhan hidup;  

d. agar sejahtera.  

3. Berdasarkan parameter di atas, maka Saudara dapat  membimbing dan 

mengarahkan peserta didik terlibat langsung merumuskan pengertian 

sumber daya alam dengan bantuan aktivitas yang terdapat dalam LKPD 

1. Adapun langkah-langkah pembimbingan dengan model discovery 

learning sebagai berikut. 

Tahap Pemberian Stimulus (Stimulation): 

a. Cermati tayangan gambar tentang aktivitas manusia di alam.  

b. Nyanyikan dan cermati isi  lagu “Paman Datang”.  

Saudara dapat mengganti dengan lagu lain yang isinya tentang 

sumber daya alam, misalnya lagu ‘Kolam Susu’. 

Tahap Perumusan Masalah (Problem Statement): 

a. Membuat beberapa pertanyaan terkait dengan gambar dan lagu 

b. Merumuskan permasalahan yang akan dicari jawabannya, yaitu 

apakah pengertian sumber daya alam itu dan apa saja contohnya? 

Tahap Penggalian dan Pemrosesan Data (Data Collection and 

Processing): 

a. Menuliskan beberapa obyek yang terdapat dalam ganbar dan yang 

terdapat dalam isi lagu. 

b. Cermati data yang telah dihasilkan.  
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c. Cari data  obyek yang sama (contoh padi sama dengan rambutan dan 

sawi karena sama-sama jenis tanaman, demikian juga untuk kerbau 

sama dengan ternak karena sama-sama jenis hewan).  

d. Lakukan pencoretan jika obyek tersebut tidak ada pasangannya. 

 

Tahap Verifikasi (Verification): 

a. Lakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh sudah 

lengkap dan sesuai. 

b. Cermati obyek-obyek yang tidak tercoret. 

Tahap Menyimpulkan (Generalization): 

a. Rumuskan pengertian sumber daya alam berdasarkan data yang tidak 

tercoret. 

b. Gunakan kata-kata sendiri untuk merumuskannya. Walau berbeda 

kalimatnya tetapi sama isi pengertiannya, yaitu mengandung 

parameter pengertian Sumber daya alam. 

c. Tampilkan pengertian Sumber Daya Alam menurut salah satu pakar, 

contohnya menurut Sumaatmadja (1988: 212), bahwa sumber daya 

alam merupakan semua kekayaan yang terdapat di alam yang dapat 

dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya 

(Sumaatmadja, 1988: 212). 

d. Sampaikan kepada peserta didik yang telah berhasil merumuskan 

pengertian sumber daya alam bahwa mereka sudah sejajar 

kepakarannya dengan pakar geografi seperti Sumaatmadja untuk 

memotivasi belajar mereka. 

4. Selanjutnya Saudara akan membimbing kegiatan kerja kelompok untuk 

mengklasifikasi sumber daya alam dan menggolongan barang tambang 

dengan bantun LKPD 2. 
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Aktivitas 2 

Pembelajaran Sumber Daya Alam untuk sub materi sumber daya kehutanan 

diarahkan untuk mempelajari  jenis hutan di Indonesia, pemanfaatannya, dan 

sebaran sumber daya kehutanan. 

 

Kompetensi Dasar 

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 

 

Tujuan aktivitas 2 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model make a match,  diskusi 

dan penugasan, peserta didik dapat menjelaskan hutan, penggolongan, 

pemanfaatan, dan menganalisis sebaran sumber daya kehutanan di 

Indonesia. 

Indikator 

3.1.4 Menjelaskan definisi kehutanan 

3.1.5 Menggolongkan sumber daya alam kehutanan di Indonesia 

berdasarkan fungsinya 

3.1.6 Mengidentifikasi potensi sumber daya kehutanan di Indonesia 

3.1.7 Menentukan pemanfaatan sumber daya kehutanan bagi kehidupan 

3.1.28 Menganalisis sebaran sumber daya kehutanan di Indonesia 

3.1.29 Menganalisis pemanfaatan sumber daya kehutanan di Indonesia  

3.3.43 sebaran sumber daya kehutanan di Indonesia 

4.1.2 Mengumpulkan data tentang sumber daya kehutanan 

4.3.6 Menentukan simbol peta sumber daya kehutanan 

4.3.11 Membuat peta sebaran sumber daya kehutanan di Indonesia 
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Estimasi waktu:  

Aktivitas pembelajaran  memerlukan waktu  2 x 45  menit. 

 

Bahan dan Alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. Kartu pembelajaran make a match  

4. Kotak (box) untuk kartu-kartu 

5. Bintang penghargaan dari kertas/sticky Notes 

6. LKPD 

 

Berikut langkah-langkah kegiatan pada aktivitas 2, peserta didik akan 

mempelajari sumber daya kehutanan. 

Kegiatan pada aktivitas 2: 

1. Saudara  awali pembelajaran dengan menggali pengalaman peserta didik 

tentang hutan. Apakah mereka pernah mengunjungi hutan? Melihat 

hutan? Di mana?Ada apa saja di hutan? 

2. Bimbing peserta didik untuk melakukan curah pendapat tentang definisi 

kehutanan melalui bantuan tayangan gambar/video tentang hutan dan 

tanya jawab. 

3.  Setelah dikuasai konsep hutan dan kehutanan, peserta didik diminta 

menyiapkan tugas yang telah disampaikan pada akhir pertemuan lalu 

(pertemuan sebelumnya), yaitu tugas untuk menanam beberapa 

benih/biji  tanaman yang mudah tumbuh cepat misalnya tomat, cabe, 

jagung, kacang, atau bayam di dalam sebuah pot. Kegiatan tersebut untuk 

menstimulus peserta didik tentang waktu yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan tanaman (Gunakan LKPD 3 Bagian A). 

4. Selanjutnya membimbing peserta didik berdiskusi kelompok 

menggolongkan hutan berdasarkan jenisnya (Gunakan LKPD 3 Bagian B). 
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5. Saudara perlu mengatur kegiatan peserta didik berikutnya, yaitu mencari 

pasangan kartu (make a match) dalam rangka mencapai kemampuan 

untuk mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya kehutanan. 

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

penghargaan. 

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

bagian, yaitu: 

a. Sebagian bertuliskan macam-macam hasil hutan 

b. Sebagian bertuliskan contoh-contoh pemanfaatan hasil-hasil hutan 

8. Saudara perlu menjelaskan jalannya kegiatan mencari pasangan kartu 

kepada peserta didik sebagai berikut:  

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

terdapat dalam kotak.  

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

yang sesuai isi tulisan. Jika mendapatkan kartu bertuliskan hasil-hasil 

hutan, maka carilah pasangannya pada teman lain yang kartunya 

berisi contoh pemanfaatan hasil-hasil hutan. Begitu pula sebaliknya. 

c. Jika berhasil menemukan pasangan kartu dengan tepat, maka 

segeralah berdiri di tempat yang telah ditetapkan guru yang bernama  

“Zona Sukses” 

d. Bacalah isi kartu sesuai pasangannya dengan suara lantang  agar 

terdengar oleh teman-teman lain dan guru. 

e. Tiga pasangan tercepat dan tepat menemukan pasangan kartu 

mendapatkan bintang penghargaan. 

9. Kegiatan berikutnya adalah membimbing peserta didik membaca peta 

dan menganalisis sebaran sumber daya kehutanan (Gunakan LKPD 3 

Bagian C). 

10. Masih menggunakan LKPD 3 Bagian C, bimbinglah kelompok merancang 

simbol hasil hutan untuk pembuatan peta sebaran sumber daya 

kehutanan  yang diselesaikan di luar tatap muka. 
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Aktivitas 3 

Pembelajaran Sumber Daya Alam untuk sub materi sumber daya pertanian 

dan perkebunan diarahkan untuk mempelajari  macam-macam pertanian dan 

perkebunan di Indonesia, pemanfaatannya, dan sebaran sumber daya 

pertanian dan perkebunan. 

Kompetensi Dasar 

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 

Tujuan aktivitas 3 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Number Head Together 

dan penugasan, peserta didik dapat menjelaskan sumber daya pertanian dan 

kehutanan, penggolongan, pemanfaatan, dan menganalisis sebaran sumber 

daya pertanian di Indonesia. 

Indikator 

3.1.9 Menjelaskan definisi pertanian 

3.1.10 Menggolongkan sumber daya alam pertanian n di Indonesia 

berdasarkan fungsinya 

3.1.11 Mengidentifikasi potensi sumber daya pertanian di Indonesia 

3.1.12 Menentukan pemanfaatan sumber daya pertanian bagi kehidupan 

3.1.13 Menentukan sumber daya pertanian yang berkontribusi bagi 

pembangunan di wilayah tertentu 

3.1.30 Menganalisis sebaran sumber daya pertanian di Indonesia 

3.1.31 Menganalisis pemanfaatan sumber daya pertanian di Indonesia  

4.3.3 Mengumpulkan data tentang sumber daya pertanian 

4.3.8 Menentukan simbol peta sumber daya pertanian  

4.3.13 Membuat peta sebaran sumber daya pertanian di Indonesia 
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Estimasi waktu:  

Aktivitas pembelajaran  memerlukan waktu  2 x 45  menit. 

Bahan dan Alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. Kartu pembelajaran Number Head Together 

4. LKPD 

 

Berikut langkah-langkah kegiatan pada aktivitas 3, peserta didik akan 

mempelajari sumber daya pertanian. 

Kegiatan pada aktivitas 3: 

1. Saudara  awali pembelajaran dengan menggali pengalaman peserta didik 

tentang pertanian. Apakah mereka pernah mengunjungi sawah, kebun 

atau perkebunan? Di mana?Ada apa saja tanaman yang tumbuh? 

Dimanfaatkan untuk apa saja? Dan sebagainya. 

2. Bimbing peserta didik untuk melakukan curah pendapat tentang definisi 

pertanian melalui bantuan tayangan gambar/video tentang pertanian 

dan perkebunan, serta tanya jawab. 

3.  Selanjutnya membimbing peserta didik membentuk kelompok untuk 

menggolongkan jenis dan mengidentifikasi potensi sumber daya 

pertanian dan perkebunan, serta persebarannya menggunakan metode 

diskusi teknik Number Head Together dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Fase 1 : Penomoran   

Saudara membagi peserta didik menjadi 6 kelompok yang 

beranggotakan 4 -5 orang  dan kepada setiap anggota kelompok diberi 

nomor 1 sampai dengan 5.  

 

 



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

 40 

b. Fase 2 : Mengajukan pertanyaan   

Saudara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok. 

Dalam hal ini guru memberikan pertanyan yang tercantum dalam 

lembar kerja peserta didik (LKPD 4) dengan pembagian sebagai 

berikut: 

Topik 1: Jenis Pertanian (untuk Kelompok 1 dan 2) 

Topik 2: Pemanfaatan Hasil Pertanian (untuk kelompok 3 dan 4) 

Topik 3: Sebaran Pertanian di Indonesia untuk (kelompok  5 dan 6) 

c. Fase 3 : Berfikir bersama  

Bimbing peserta didik berfikir bersama menyatukan pendapatnya 

terhadap jawaban pertanyaan yang terdapat dalam LKPD 4 dan 

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban itu. 

d. Fase 4 : Menjawab   

Saudara meminta peserta didik melaporkan hasil diskusi kelompok 

untuk menjawab pertanyaan dari topik-topik tersebut di atas dengan 

proses sebagai berikut: 

1) Memanggil satu nomor tertentu yang ada di kelompok 1, kemudian 

siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan 

mencoba menyampaikan di depan kelas hasil diskusinya tentang 

Topik 1:  Jenis Pertanian. Selanjutnya Saudara memanggill satu 

nomor tertentu yang ada di kelompok 2 untuk memberikan 

tanggapan. 

2) Memanggil satu nomor tertentu yang ada di kelompok 3, kemudian 

siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan 

mencoba menyampaikan di depan kelas hasil diskusinya tentang 

Topik 2:  Manfaat Hasil Pertanian. Selanjutnya Saudara memanggill 

satu nomor tertentu yang ada di kelompok 4 untuk memberikan 

tanggapan. 

3) Memanggil satu nomor tertentu yang ada di kelompok 5, kemudian 

siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan 
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mencoba menyampaikan di depan kelas hasil diskusinya tentang 

Topik 3:  JSebaran Sumber Daya Pertanian. Selanjutnya Saudara 

memanggill satu nomor tertentu yang ada di kelompok 6 untuk 

memberikan tanggapan. 

e. Penutup   

Klarifikasi hasil diskusi dan presentasi/laporan untuk memberikan 

penguatan (reinforcement). 

Penutup merupakan tahap evaluasi terhadap hasil diskusi dan 

presentasi peserta didik. 

4. Membimbing peserta didik dalam kelompok merancang simbol jenis 

tanaman komoditi pertanian untuk tugas membuat peta sebaran sumber 

daya pertanian  yang akan diselesaikan di luar tatap muka. 
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Aktivitas 4 

Pembelajaran Sumber Daya Alam untuk sub materi sumber daya 

pertambangan diarahkan untuk mempelajari  jenis barang tambang di 

Indonesia, pemanfaatannya, dan sebaran sumber daya pertambangan. 

Kompetensi Dasar 

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 

Tujuan aktivitas 4 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Make A Match, diskusi 

dan penugasan, peserta didik dapat menjelaskan sumber daya 

pertambangan, mengklasifikasi barang tambang dan pemanfaatanya, serta 

menganalisis sebaran sumber daya pertambangan. 

Indikator 

3.3.14 Menjelaskan pengertian pertambangan 

3.3.15 Menggolongkan pertambangan menurut kriteria tertentu 

3.3.16 Menentukan pemanfaatan pertambangan tertentu bagi kehidupan 

3.3.17 Menentukan pertambangan yang berkontribusi bagi pembangunan di 

wilayah tertentu 

3.3.32 Menganalisis sebaran pertambangan di Indonesia 

3.3.33 Menganalisis pemanfaatan  pertambangan di Indonesia  

3.3.40 Menyimpulkan hasil analisis sebaran pertambangan di Indonesia 

4.3.4 Mengumpulkan data tentang sumber daya pertambangan di Indonesia 

4.3.14 Membuat peta sebaran sumber daya pertambangan di Indonesia 

 

Estimasi waktu:  

Aktivitas pembelajaran  memerlukan waktu  2 x 45  menit. 
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Bahan dan Alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. Kartu pembelajaran make a match  

4. Kotak (box) untuk kartu-kartu 

5. Bintang penghargaan dari kertas/sticky Notes 

6. LKPD 

 

Berikut langkah-langkah kegiatan pada aktivitas 4, peserta didik akan 

mempelajari sumber daya pertambangan. 

 

Kegiatan pada aktivitas 4: 

1. Saudara perlu menggali terlebih dahulu pengalaman peserta didik terkait 

dengan penggunaan sumber daya pertambangan. Misalnya dengan 

kendaraan apa jika kalian bepergian jauh? Siapa yang tahu bahan bakar 

yang digunakan kendaraan tersebut? Sumber daya pertambangan apa 

sebagai bahan dasarnya? 

2. Selanjutnya melakukan curah pendapat tentang definisi pertambangan 

melalui bantuan tayangan gambar/video tentang sumber daya 

pertambangan yang terdapat dalam bahan tayang (powerpoint). 

3. Meminta peserta didik mengamati gambar berbagai benda/barang dan 

menentukan bahan tambang yang digunakan. Tujuan dari kegiatan 

tersebut untuk mengidentifkasi macam-macam barang tambang dan 

penggolongnnya (Gunakan LKPD 5). 

4. Saudara perlu mengatur kegiatan berikutnya, yaitu mencari pasangan 

kartu (make a match) dalam rangka mencapai kemampuan untuk 

mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya pertambangan. 

5. Saudara terlebih dahulu menyiapkan sebuah kotak berisi kartu-kartu 

dan 3 buah bintang penghargaan. 
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6. Buat kartu-kartu pembelajaran sejumlah peserta didik yang terbagi 2 

bagian, yaitu: 

a. Sebagian bertuliskan nama-nama barang tambang 

b. Sebagian bertuliskan contoh-contoh pemanfaatan barang tambang 

5. Saudara perlu menjelaskan jalannya kegiatan mencari pasangan kartu 

kepada peserta didik sebagai berikut:  

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

terdapat dalam kotak.  

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

yang sesuai isi tulisan. Jika mendapatkan kartu bertuliskan nama 

barang tambang, maka carilah pasangannya pada teman lain yang 

kartunya berisi contoh pemanfaatan barang tambang. Begitu pula 

sebaliknya. 

c. Jika berhasil menemukan pasangan kartu dengan tepat, maka 

segeralah berdiri di tempat yang telah ditetapkan guru yang bernama  

“Zona Sukses” 

d. Bacalah isi kartu sesuai pasangannya dengan suara lantang  agar 

terdengar oleh teman-teman lain dan guru. 

e. Tiga pasangan tercepat dan tepat menemukan pasangan kartu 

mendapatkan bintang penghargaan. 

7. Membimbing peserta didik membaca peta dan menganalisis sebaran 

sumber daya pertambangan di Indonesia serta menganalisis jenis 

pertambangan yang berkontribusi bagi pembangunan di wilayah 

tertentu (Gunakan LKPD 5 point 5). 

8. Membimbing peserta didik dalam kelompok merancang simbol barang 

tambang untuk tugas membuat peta sebaran sumber daya pertambangan  

yang akan diselesaikan di luar tatap muka. 
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Aktivitas 5 

Pembelajaran Sumber Daya Alam untuk sub materi sumber daya kelautan 

diarahkan untuk mempelajari  jenis hasil laut di Indonesia, pemanfaatannya, 

dan sebaran sumber daya kelautan. 

Kompetensi Dasar 

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 

 

Tujuan aktivitas 5 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Make A Match, diskusi 

dan penugasan, peserta didik dapat menjelaskan menjelaskan  pengertian 

kelautan, menggolongkan sumber daya kelautan, mengidentifikasi 

pemanfaatan sumber daya kelautan dan menganalisis sebarannya. 

Indikator 

3.3.18 Menjelaskan definisi kelautan 

3.3.19 Menggolongkan sumber daya alam kelautan di Indonesia berdasarkan 

fungsinya 

3.3.20 Mengidentifikasi potensi sumber daya kelautan di Indonesia 

3.3.21 Menentukan pemanfaatan sumber daya kelautan bagi kehidupan  

3.3.22 Menentukan sumber daya kelautan yang berkontribusi bagi 

pembangunan di wilayah tertentu 

3.3.34 Menganalisis sebaran sumber daya kelautan di Indonesia  

3.3.35 Menganalisis pemanfaatan sumber daya kelautan di Indonesia 

pembangunan berkelanjutan 

3.3.41 Menyimpulkan hasil analisis sebaran sumber daya kelautan di 

Indonesia  
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4.3.5 Mengumpulkan data tentang sumber daya kelautan di Indonesia 

4.3.15 Membuat peta sebaran sumber daya kelautan di Indonesia 

 

Estimasi waktu:  

Aktivitas pembelajaran  memerlukan waktu  2 x 45  menit. 

 

Bahan dan Alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. Kartu pembelajaran make a match  

4. Kotak (box) untuk kartu-kartu 

5. Bintang penghargaan dari kertas/sticky Notes 

6. LKPD 

 

Berikut langkah-langkah kegiatan pada aktivitas 5, peserta didik akan 

mempelajari sumber daya kelautan. 

 

Kegiatan pada aktivitas 5: 

1. Saudara akan membimbing peserta didik mengamati tayangan 

gambar/video tentang kelautan di Indonesia, kemudian merumuskan 

definisi sumber daya kelautan. 

2. Meminta peserta didik melakukan aktivitas dengan bak pasir untuk 

menstimulus kegiatan awal mengidentifikasi macam-macam sumber 

daya kelautan (Gunakan LKPD 6 point 1 s.d. 2).  

3. Saudara perlu mengatur kegiatan berikutnya, yaitu mencari pasangan 

kartu (make a match) dalam rangka mencapai kemampuan untuk 

mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya kelautan. 

9. Saudara terlebih dahulu menyiapkan sebuah kotak berisi kartu-kartu  

dan 3 buah bintang penghargaan. 
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10. Buat kartu-kartu pembelajaran sejumlah peserta didik yang terbagi 2 

bagian, yaitu: 

c. Sebagian bertuliskan nama-nama hasil laut 

d. Sebagian bertuliskan contoh-contoh pemanfaatan hasil laut 

6. Saudara perlu menjelaskan jalannya kegiatan mencari pasangan kartu 

kepada peserta didik sebagai berikut:  

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

terdapat dalam kotak.  

g. Baca tulisan dalam kartu tersebut, kemudian pikirkan pasangan 

kartu yang sesuai isi tulisan. Jika mendapatkan kartu bertuliskan 

nama hasil laut, maka carilah pasangannya pada teman lain yang 

kartunya berisi contoh pemanfaatan hasil laut. Begitu pula 

sebaliknya. 

h. Jika berhasil menemukan pasangan kartu dengan tepat, maka 

segeralah berdiri di tempat yang telah ditetapkan guru yang 

bernama  “Zona Sukses” 

i. Bacalah isi kartu sesuai pasangannya dengan suara lantang  agar 

terdengar oleh teman-teman lain dan guru. 

j. Tiga pasangan tercepat dan tepat menemukan pasangan kartu 

mendapatkan bintang penghargaan. 

4. Selanjutnya Saudara Memfasilitasi kegiatan diskusi tentang potensi sumber 

daya kelautan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan sumber daya 

kelautan apa yang paling banyak tersedia dan sumber daya kelautan apa 

yang termasuk energi terbarukan (Gunakan LKPD 6 point 3 s.d. 4). 
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5. Membimbing peserta didik membaca peta dan menganalisis sebaran 

sumber daya kelautan di Indonesia (Gunakan LKPD 6 point 5 s.d. 6). 

a. Membimbing menganalisis jenis sumber daya kelautan yang 

berkontribusi bagi pembangunan di wilayah tertentu (Gunakan LKPD 6 

point 7). 

b. Membimbing peserta didik dalam kelompok merancang simbol barang 

tambang untuk tugas membuat peta sebaran sumber daya pertambangan  

yang akan diselesaikan di luar tatap muka. 

  



 Unit Pembelajaran 

Sumber Daya Alam 

 
 49 

Aktivitas 6 

Pembelajaran Sumber Daya Alam untuk sub materi sumber daya pariwisata 

diarahkan untuk mempelajari  jenis pariwisata di Indonesia, 

pemanfaatannya, dan sebaran sumber daya pariwisata. 

 

Kompetensi Dasar 

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 

 

Tujuan aktivitas 6 

Melalui kegiatan diskusi dan penugasan, peserta didik dapat menjelaskan 

pengertian pariwisata, menggolongkan sumber daya pariwisata, 

mengidentifikasi manfaat sumber daya pariwisata dan menganalisis 

sebarannya. 

Indikator 

3.3.23 Menjelaskan definisi pariwisata 

3.3.24 Menggolongkan sumber daya pariwisata di Indonesia berdasarkan 

fungsinya 

3.3.25 Mengidentifikasi potensi sumber daya pariwisata di Indonesia 

3.3.26 Menentukan pemanfaatan sumber daya pariwisata bagi kehidupan 

3.3.27 Menentukan sumber daya pariwisata yang berkontribusi bagi 

pembangunan di wilayah tertentu. 

3.3.36 Menganalisis sebarann pariwisata di Indonesia 

3.3.37 Menganalisis pemanfaatan pariwisata di Indonesia  

3.3.44 Menyimpulkan hasil analisis sebaran sumber daya pariwisata di 

Indonesia. 
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4.3.11 Menentukan simbol peta sumber daya pariwisata 

4.3.16 Membuat peta sebaran pariwisata di Indonesia 

 

Estimasi waktu:  

Aktivitas pembelajaran  memerlukan waktu  2 x 45  menit. 

Bahan dan Alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. LKPD 

 

Berikut langkah-langkah kegiatan pada aktivitas 6, peserta didik akan 

mempelajari sumber daya pariwisata. 

Kegiatan Aktivitas 6: 

1. Saudara membimbing peserta didik mengamati tayangan gambar/video 

tentang pariwisata di Indonesia, kemudian merumuskan definisi sumber 

daya pariwisata 

2. Meminta peserta didik mengamati gambar/video tentang sumber daya 

pariwisata sehingga peserta didik dapat mengidentifkasi jenis 

pariwisata. 

3. Membimbing peserta didik untuk menenentukan macam-macam 

pariwisata, manfaat sumber daya pariwisata dengan mengamati gambar-

gambar beberapa destinasi pariwisata (Gunakan LKPD 7 point 1 s.d. 4). 

4. Membimbing peserta didik membaca peta dan menganalisis sebaran 

sumber daya pariwisata di Indonesia serta menganalisis jenis pariwisata 

yang berkontribusi bagi pembangunan di wilayah tertentu (Gunakan 

LKPD 7 point 5 s.d. 6). 

c. Membimbing peserta didik dalam kelompok merancang suatu 

wilayah/tempat/obyek yang akan dijadikan tujuan pariwisata di wilayah 

setempat, kemudian merancang simbol jenis pariwisata untuk tugas 
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membuat peta sebaran sumber daya pariwisata  yang akan diselesaikan 

di luar tatap muka (Guanakan LKPD 7 point 7 s.d. 10)  

Aktivitas 7 

Pembelajaran Sumber Daya Alam untuk sub materi pengelolaan sumber daya 

alam diarahkan untuk mempelajari  bagaimana mengelola sumber daya alam 

secara arif. 

Kompetensi Dasar 

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 

 

Tujuan aktivitas 7 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Jigsaw, diskusi dan 

penugasan, peserta didik dapat menganalisis upaya pengelolaan sumber daya 

alam secara arif. 

 
Indikator 

3.3.7 Menentukan pemanfaatan sumber daya kehutanan bagi kehidupan 

3.3.8 Menentukan sumber daya kehutanan yang berkontribusi bagi 

pembangunan di wilayah tertentu 

3.3.12 Menentukan pemanfaatan sumber daya pertanian bagi kehidupan 

3.3.13 Menentukan sumber daya pertanian yang berkontribusi bagi 

pembangunan di wilayah tertentu 

3.3.16 Menentukan pemanfaatan pertambangan tertentu bagi kehidupan 

3.3.17 Menentukan pertambangan yang berkontribusi bagi pembangunan di 

wilayah tertentu 

3.3.21 Menentukan pemanfaatan sumber daya kelautan bagi kehidupan  
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3.3.22 Menentukan sumber daya kelautan yang berkontribusi bagi 

pembangunan di wilayah tertentu 

3.3.26 Menentukan pemanfaatan sumber daya pariwisata bagi kehidupan 

3.3.27 Menentukan sumber daya pariwisata yang berkontribusi bagi 

pembangunan di wilayah tertentu. 

3.3.28 Menganalisis sebaran sumber daya kehutanan di Indonesia 

3.3.31 Menganalisis pemanfaatan sumber daya pertanian di Indonesia 

3.3.33 Menganalisis pemanfaatan  pertambangan di Indonesia  

3.3.35 Menganalisis pemanfaatan sumber daya kelautan di Indonesia  

3.3.36 Menganalisis pemanfaatan pariwisata di Indonesia  

4.3.16  Mendesain kegiatan pameran  peta yang telah dibuat   

 

Estimasi waktu:  

Aktivitas pembelajaran  memerlukan waktu  2 x 45  menit. 

 

Bahan dan Alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. Kartu Pembelajaran Jigsaw 

4. LKPD 

 

Berikut langkah-langkah kegiatan pada aktivitas 7, peserta didik akan 

mempelajari upaya pengelolaan sumber daya alam secara arif. 

 

Kegiatan pada aktivitas 7: 

1. Bimbinglah peserta didik melakukan aktivitas stimulus agar tumbuh  

kesadaran pentingnya upaya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia 

secara arif dengan bantuan permainan bola. 

2. Jelaskan permainan yang akan dilakukan peserta didik sebagai berikut: 

a. Tentukan 5 orang perwakilan  kelas untuk berperan sebagai calon 

kepala daerah setempat. Kelima orang perwakilan tersebut diminta 
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berdiri di depan kelas dan berbaris ke samping agak berjauhan serta  

menghadap ke teman-teman yang tidak bertugas di depan. 

b. Guru menyebar bola-bola kecil yang jumlahnya cukup banyak ke 

depan lima orang perwakilan. Jika tidak ada bola kecil dapat diganti 

dengan kertas koran atau kertas bekas yang diremas menjadi 

berbentuk bola-bola kecil. 

c. Semua perwakilan disepakati memiliki batas wilayah sekitar satu 

langkah ke samping kiri dan satu langkah ke kanan,  dan di bagian 

depan tidak terbatas. 

d. Setiap orang perwakilan secara bersamaan diminta untuk mengambil 

beberapa bola selama hitungan 10 detik yang dihitung oleh teman-

temannya bersama-sama.  

e. Lakukan pengambilan bola selama 5 tahap. 

f. Catat perolehan masing-masing wakil setiap tahap. 

g. Tentukan siapa yang setiap tahapnya terisi angka-angka perolehan 

bola. Siapa yang perolehan angkanya ajeg dan bahkan tidak terlalu 

banyak di setiap tahapnya. 

h. Buat kesimpulan siapakah yang bijaksana dalam mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki wilayahnya, sehingga 

beberapa generasi ke depan akan tetap tersedia sumber daya alam 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

3. Kegiatan selanjutnya Saudara akan memfasilitasi diskusi kelompok 

dengan model jigsaw dimana terdapat kelompok awal dan  kelompok 

ahli pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan 

pariwisata (Gunakan LKPD 8 point 1). 

4. Membimbing diskusi kelompok mengevaluasi pengelolaan sumber daya 

kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata apakah sudah efektif 

dan efisien (Gunakan LKPD 8 point 2). 

5. Membimbing mendesain kegiatan pameran  peta-peta yang telah dibuat  

(Gunakan LKPD 8 point 3). 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

LKPD 1. Pengertian Sumber Daya Alam 

 

LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD) 1 
 
Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/ Semester : XI/ 1 
Judul   : Pengertian Sumber Daya Alam 
Tujuan  : Menjelaskan pengertian sumber daya alam 
 
Petunjuk: 
1. Diskusikanlah dengan kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 

berikut dengan kerjasama yang baik dan rasa tanggung jawab yang tinggi! 
2. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sebelum menyelesaikan tugas! 
 
Tugas: 
1. Cermati tayangan gambar tentang aktivitas manusia di alam.  
 

 

   
Sumber: 
http://www.matanurani.com/news/nasional/pertanian-mesti-jadi-pusat-aktivitas-ekonomi-
nasional/2017/08/27/ 
http://kaltim.prokal.co/read/news/354287-ntp-maret-naik-051-persen.html 
https://news.kkp.go.id/index.php/gelombang-tinggi-hasil-tangkapan-nelayan-pangkalpinang-turun/ 

 
 
 

http://www.matanurani.com/news/nasional/pertanian-mesti-jadi-pusat-aktivitas-ekonomi-nasional/2017/08/27/
http://www.matanurani.com/news/nasional/pertanian-mesti-jadi-pusat-aktivitas-ekonomi-nasional/2017/08/27/
https://news.kkp.go.id/index.php/gelombang-tinggi-hasil-tangkapan-nelayan-pangkalpinang-turun/
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2. Nyanyikan dan cermati isi  lagu “Paman Datang”,  

PAMAN DATANG 
(Cipt. AT Mahmud) 
 
Kemarin paman datang,pamanku dari desa. 
Dibawakannya rambutan,pisangDan sayur mayur segala rupa 
Bercrita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. 
Padaku, paman berjanji 
Mengajak libur didesa 
Hatiku girang tidak terperi 
Terbayang sudah aku disana 
Mandi di sungai, turun ke sawah 
Menggiring kerbau kekandang. 

 

3. Lengkapi format berikut dengan menuliskan beberapa obyek yang terdapat 
dalam gambar dan yang terdapat dalam isi lagu. 

Format Penuangan obyek dalam Gambar dan isi Lagu 

No. Gambar Lagu 

1.  Padi   
2.  Kerbau   
3.  Rambutan 
4.  sayuran 
5.   
6.   
7.   
8.  sungai 
9.   
10  ternak 
11.   
12.   
13. Pembajak sawah (manusia) Paman (manusia) 
14. dimanfaatkan manusia untuk 

kebutuhan hidup  
dimanfaatkan manusia untuk 
kebutuhan hidup 

15. agar sejahtera agar sejahtera 
 

4. Cermati data yang telah dihasilkan.  
5. Cari data  obyek yang sama (contoh padi sama dengan rambutan dan sawi 

karena sama-sama jenis tanaman, demikian juga untuk kerbau sama dengan 
ternak karena sama-sama jenis hewan).  

6. Lakukan pencoretan jika obyek tersebut tidak ada pasangannya. 
7. Cermati obyek-obyek yang tidak tercoret. 
8. Rumuskan pengertian sumber daya alam berdasarkan data yang tidak 

tercoret atau yang tersedia dalam format! 
Pengertian sumber daya alam adalah: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LKPD 2. Penggolongan Sumber Daya Alam 

LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD) 2 
 
Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/ Semester : XI/ 1 
Judul   : Penggolongan Sumber Daya Alam 
Tujuan  : Mengklasifikasi dan menggolongkan sumber daya alam 
 
Petunjuk: 
1. Diskusikanlah dengan kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 

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

tugas! 
 
Tugas: 
1. Identifikasi sumber daya alam apa saja yang terdapat di lingkungan 

setempat/sekitar! Lengkapi pula dengan berbagai sumber daya alam yang 
terdapat di beberapa tempat lain. Gunakan format berikut untuk 
mendatanya! 

 
No. SDA di lingkungan setempat SDA di tempat lain 

1.    

2.    

3.   

4.   

5.   

6.   
 

2. Kelompokkam sumber daya alam yang terdata di atas berdasarkan jeinsnya. 
Gunakan format berikut. 

No. 
Berdasarkan Jenis Berdasarkan Sifat 

Hayati Non hayati (fisik) Renewable Unrenewable 
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3. Cermati sumber daya alam yang ada dalam kotak berikut,  

Bijih besi plastik timah karet 

kaca Minyak bumi ikan emas 

kertas kerang Mutiara platina 

Tiram bauksit perak nikel 

tembaga intan Karang Gas alam 

Rumput laut Kelapa batubara kapur 

 
4. Pilih sumber daya alam yang termasuk barang tambang/galian. 
5. Golongkan sumber daya barang tambang tersebut dengan memberi 

tanda centang (✔) pada kolom yang sesuai dengan Golongan A 
(strategis), B (vital), atau  C (tidak strategis dan tidak vital) .  Gunakan 
format berikut.! 
 

No. Barang Tambang 
Golongan 

A B C 

1 Bijih besi  ✔  
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LKPD 3. Sumber Daya Alam Kehutanan 

 

LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD)  3 
 

Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/ Semester : XI/ 1 
Judul   : Sumber Daya Kehutanan 
Tujuan  : Menjelaskan hutan, menggolongkan hutan, pemanfaatan 
 dan  menganalisis sebaran sumber daya kehutanan di 

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

dengan kerjasama yang baik serta rasa tanggung jawab yang tinggi! 
2. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sebelum menyelesaikan tugas! 
 
Tugas: 
Bagian A 
1. Baca bahan bacaan/materi dengan cermat tentang sumber daya kehutanan. 
2. Siapkan tanaman dalam pot yang telah dibuat. 
3. Kemudian hitung berapa jumlah tanaman yang ada dalam pot. 
4. cabut atau potong satu tanaman yang ada dalam pot.   
5. Jelaskan  berapa lama waktu yang diperlukan untuk sebatang tanaman dapat 

tumbuh dalam pot mereka berdasarkan pengalaman lalu, bagaimana proses 
menanam dan merawatnya.  

6. Prediksi berapa lama waktu yang diperlukan untuk menumbuhkan tanaman 
sebuah kawasan hutan untuk menggantikan tanaman yang  ditebang.! 

7. Tuliskan  jawaban dalam kolom berikut. 
 

Waktu yang diperlukan 
Proses Penanaman dan 

Perawatan 

Tanaman dalam pot: 

…………………………………….. 

 

Tanaman di hutan: 

……………………………………. 

 

 

Simpulan: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Bagian B 

1. Diskusikan jenis hutan yang ada di Indonesia kemudian deskripsikan 

ciri-cirinya. Gunakan format berikut untuk menyelesaikan tugas. 

No. Jenis Hutan Ciri-ciri 

1 Hutan Hujan Tropis 
 

2 Hutan Musim 
 

3 Hutan Sabana 
 

4 Hutan Mangroove 
 

 
 

Bagian C 

1. Kegiatan berikutnya, baca materi tentang hutan dan persebaran jenis 

kayu. Berdasarkan informasi tersebut, tunjukkan lokasi persebarannya 

jenis kayu dengan menuliskannya pada peta berikut. 

PETA SEBARAN JENIS KAYU DI INDONESIA 

 

Sumber: https://www.manajemensekolah.web.id/2018/08/lembar-kerja-siswa-
potensi-sumber-daya.html 

 

2. Diskusikan untuk nomor-nomor selain lain yang sudah diisi. Cari 

informasi tentang sumber daya kehutanan lainnyan serta lokasi 

https://www.manajemensekolah.web.id/2018/08/lembar-kerja-siswa-potensi-sumber-daya.html
https://www.manajemensekolah.web.id/2018/08/lembar-kerja-siswa-potensi-sumber-daya.html


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

 60 

persebarannya. Misal: Damar, bambu, minyak kayu putih, atau kayu 

gaharu.  

3. Berdasarkan hasil tugas di atas, buatlah daftar jenis kayu dan lokasi 

persebarannya. Kemudian rancang simbol untuk masing-masing jenis 

kayu tersebut dalam bentuk simbol gambar. Gunakan format berikut 

untuk menyelesaikan tugas. 

No Jenis kayu Simbol Lokasi 

1. Jati 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

4. Selanjutnya, hasil tugas di atas buatlah peta sebaran sumber daya 

kehutanan dengan menuangkan simbol-simbol tersebut ke dalam peta 

Indonesia.  

5. Lengkapi peta sebaran sumber daya kehutanan dengan menambahkan 

jenis hasil hutan lainnya. 

6. Buat peta sebaran sumber daya kehutanan dengan memperhatikan 

syarat pembuatan peta tematik dan diserahkan 2 minggu mendatang. 
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LKPD 4 Sumber Daya Pertanian  

 

LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD) 4 

Mata Pelajaran  : Geografi 
Kelas/ Semester : XI/ 1 
Judul  : Sumber daya Pertanian  
Tujuan  : Menggolongkan jenis dan mengidentifikasi potensi sumber daya  

pertanian, serta persebarannya 
Petunjuk: 

1. Diskusikanlah dengan kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas berikut dengan 

kerjasama yang baik dan rasa tanggung jawab yang tinggi! 

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

 
Tugas: 

1. Baca bahan bacaan/materi tentang Sumber daya pertanian yang terdapat 

dalam bacaan di buku pelajaran atau internet dengan cermat, kemudian 

lakukan aktivitas berikut: 

2. Membentuk 6 kelompok, setiap kelompok terdiri atas 4-5 orang.  

3. Setiap anggota kelompok menerima satu nomor, yaitu antara nomor 1 sampai 

dengan 5. 

4. Setiap kelompok menerima pertanyaan dalam kartu pembelajaran yang 

berbeda topik, yaitu: 

Topik 1:  Jenis pertanian (untuk kelompok 1 dan 2) 

Topik 2:  Pemanfaatan hasil pertanian (untuk kelompok 3 dan 4) 

Topik 3: Sebaran hasil pertanian di Indonesia (untuk kelompok 5 dan 6) 

5. Guru akan memanggil satu nomor tertentu yang ada di kelompok 1, kemudian 

yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba 

menyampaikan di depan kelas hasil diskusi tentang Topik 1:  Jenis Pertanian. 

Selanjutnya pememanggilan satu nomor tertentu yang ada di kelompok 2 

untuk memberikan tanggapan. 

6. Guru akan memanggil satu nomor tertentu yang ada di kelompok 3, kemudian 

yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba 

menyampaikan di depan kelas hasil diskusi tentang Topik 2:  Pemanfaatan 

Hasil Pertanian. Selanjutnya pememanggilan satu nomor tertentu yang ada di 

kelompok 4 untuk memberikan tanggapan. 
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7. Guru akan memanggil satu nomor tertentu yang ada di kelompok 5, kemudian 

yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba 

menyampaikan di depan kelas hasil diskusi tentang Topik 3:  Sebaran Sumber 

Daya Pertanian. Selanjutnya pememanggilan satu nomor tertentu yang ada di 

kelompok 6 untuk memberikan tanggapan. 

Berikut kartu pembelajaran yang didiskusikan dalam kelompok. 

Topik 1:  Jenis Pertanian. 

Bacaan: 
Pertanian merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat 
potensial untuk dimanfaatkan. Hal ini terbukti dengan pertanian 
masih merupakan salah satu mata pencaharian terbesar 
masyarakat Indonesia.  

 
Tugas: 
1. Setelah membaca materi sumber daya pertanian yang ada di 

buku, internet, dan bacaan di atas,   maka kelompokkan jenis 
pertanian berdasarkan tempat dengan menggunakan format 
berikut. 

No. Jenis Pertanian Contoh Tanaman 

1. Sawah ……… 

2. Ladang Jagung 

3. Tegalan ……… 

4. Perkebunan ……… 

 
2. Menurut kelompok kalian, jenis pertanian apakah yang terdapat 

di wilayah provinsi kalian ?  
3. Identifikasi faktor pendukung jenis pertanian tersebut ada di 

daerah Kalian! 
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Topik 2:  Pemanfaatan Hasil Perkebunan. 

Bacaan: 
Pemanfaatan sumber daya pertanian masih kurang optimal. Oleh 
karena itu kita harus mengoptimalkan sumber daya alam 
tersebut guna memenuhi kelangsungan hidup serta kebutuhan 
manusia.  
 
Tugas: 
1. Setelah membaca materi sumber daya pertanian yang ada di 

buku, internet, dan bacaan di atas, identifikasi pemanfaatan 
hasil sumber daya pertanian pada tabel berikut! 
   

Hasil Pertanian Pemanfaatan 

Kelapa sawit  

Cengkeh  

Tebu  

Teh   

Tembakau  

Kopi  

Kelapa  

Pala  

Vanili  

Karet  

Lada  

Coklat  

 
2. Berdasarkan hasil identifikasi pemanfaatan hasil pertanian di 

atas, manfaat hasil pertanian manakah yang mudah diperoleh 
di wilayah setempat kalian? Mengapa demikian? 
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Topik 3:  Sebaran Hasil Perkebunan. 

Bacaan: 
Sumber daya pertanian tersebar di Indonesia di beberapa tempat 
sesuai dengan faktor pendukungnya. Perhatikan tabel sebaran 
komoditi pertanian berikut! 

 

 
Sumber: https://www.plengdut.com/aktivitas-perkebunan-di-indonesia/168/ 

Tugas: 
1. Berdasarkan tabel sebaran sumber daya pertanian dibuat di 

atas, maka analisis sebaran jenis tanaman apa yang paling 
banyak wilayah persebarannya?  

2. Identifikasi faktor pendukung mengapa jenis tanaman itu 
banyak terdapat di wilayah-wilayah tersebut! 

 

 

8. Cermati tabel sebaran komoditi pertanian di atas, kemudian rancang 

simbol untuk masing-masing jenis komoditi tersebut dalam bentuk 

simbol gambar. Gunakan format berikut untuk menyelesaikan tugas. 
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No Komoditi Simbol Lokasi 

1. Kelapa 
 

Sulawesi dan 
Nusa Tenggara 
Barat 

2. 
 
 
 

 
  

3. 
 
 
 

 
 

 

Dst. 
  

 
 

 

 

1. Selanjutnya, hasil tugas di atas buatlah peta sebaran sumber daya 

pertanian dengan menuangkan simbol-simbol tersebut ke dalam 

peta Indonesia.  

2. Buat peta sebaran sumber daya pertanian dengan 

memperhatikan syarat pembuatan peta tematik dan diserahkan 2 

minggu mendatang. 
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LKPD  5. Sumber Daya Pertambangan 

 

LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD)  5 
 
Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/ Semester : XI/ 1 
Judul   : Sumber Daya Pertambangan 
Tujuan  : Menjelaskan pertambangan, menggolongkan barang  

tambang, pemanfaatan dan  menganalisis sebaran 
sumber daya pertambangan di Indonesia. 

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

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

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

 
Tugas: 
1. Baca bahan bacaan/materi dengan cermat tentang sumber daya 

pertambangan. 
2. Cermati gambar macam-macam barang/benda berikut. Kemudian 

identifiksi bahan tambang apa yang digunakan sebagai bahan dasarnya. 
3. Tuliskan  jawaban dalam kolom berikut. 

 
Barang/Benda Bahan tambang yang digunakan 
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Sumber: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Kupferfittings_4062.jpg 
http://id.dbcable.com/building-and-house-wire/flat-wire/rvvb-flat-wire-copper-conductor-pvc-
insulated.html 
https://fjb.kaskus.co.id/product/551cfca412e25705438b4571/lampu-minyak---lampu-teplok/ 
https://indonesian.alibaba.com/product-detail/4-inch-zinc-coated-common-screw-iron-nail-
common-nail-iron-nail-factory-60566200606.html 
https://rejekinomplok.net/harga-emas-hari-ini/ 
http://4.bp.blogspot.com/-
5vmywErnJqI/UBAOoubGqaI/AAAAAAAAADk/Xmz0j8oIqrI/s1600/coal-705301.jpg 

 
4. Berdasarkan hasil tugas di atas, tentukan daeah persebaran bahan baku berupa 

tambang tersebut. 

No. Bahan tambang Daerah Persebaran 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5. 
  

 
5. Kegiatan berikutnya, baca materi tentang pertambangan dan 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Kupferfittings_4062.jpg
http://id.dbcable.com/building-and-house-wire/flat-wire/rvvb-flat-wire-copper-conductor-pvc-insulated.html
http://id.dbcable.com/building-and-house-wire/flat-wire/rvvb-flat-wire-copper-conductor-pvc-insulated.html
https://fjb.kaskus.co.id/product/551cfca412e25705438b4571/lampu-minyak---lampu-teplok/
https://indonesian.alibaba.com/product-detail/4-inch-zinc-coated-common-screw-iron-nail-common-nail-iron-nail-factory-60566200606.html
https://indonesian.alibaba.com/product-detail/4-inch-zinc-coated-common-screw-iron-nail-common-nail-iron-nail-factory-60566200606.html
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persebarannya. Berdasarkan informasi tersebut, tunjukkan lokasi 

persebarannya dengan menuliskan pada peta berikut. 

 
Sumber: 
https://slideplayer.info/slide/10706637/37/images/9/PETA+SEBARAN+BAHAN+TAMBANG.j
pg 

 

6. Identifikasi sebaran  5  jenis barang tambang berdasarkan informasi 

yang terdapat dalam peta. Gunakan format berikut untuk 

menyelesaikannya. 

No Bahan Tambang Lokasi 
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7. Setelah membaca peta dan membuat data sebaran sumber daya barang 

tambang, analisis wilayah-wilayah mana saja tidak memiliki  barang 

tambang tertentu sehingga memerlukan kerjasama untuk penyediaan di 

wilayahnya. Gunakan format berikut. 

No Barang Tambang 
Kerjasama Barang tambang 

Daerah 
Penghasil 

Daerah 
Pengguna 

    

    

    

    

    

8. Berdasarkan data di atas, tentukan barang tambang apa yang paling 

banyak daerah penggunanya.   

9. Selanjutnya buat daftar simbol barang tambang yang ada dalam peta 

untuk diubah simbolnya menjadi simbol baru sesuai kreativitas masing-

masing kelompok. 

 No Bahan Tambang Simbol awal Simbol baru 

1. Aspal   

    

    

    

    

 

10. Buat peta sebaran sumber daya pertambangan dengan menggunakan 

simbol baru.  

11. Buat peta sebaran sumber daya pertambangan dengan memperhatikan 

syarat pembuatan peta tematik dan diserahkan 2 minggu mendatang. 
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LKPD 6. Sumber Daya Kelautan 

 

LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD)  6 

Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/Semester : XI/ 1 
Judul   : Sumber Daya Kelautan 
Tujuan  : Menjelaskan kelautan, menggolongkan sumber daya 
 kelautan, pemanfaatan dan  menganalisis sebaran 

sumber daya kelautan di Indonesia. 

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

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

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

Tugas: 
1. Baca bahan bacaan/materi dengan cermat tentang sumber daya 

kelautan. 
2. Lakukan kegiatan berikut: 

a. Siapkan bak berisi pasir laut/pasir sungai dan letakkan di depan 
kelas atau di halaman kelas. Amati satu contoh cetakan/jejak 
(footprint) di pasir yang telah dibuat guru, contohnya cetakan 
bintang laut. 

 
Sumber: https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/38505010602 

 

b. Setiap kelompok menetapkan jejak apa yang akan dibuat,  yang 

berbeda dengan kelompok lainnya. Kemudian perwakilan 

kelompok membuat di kotak pasir dengan tidak bersinggungan 

hasil cetakan/jejak dengan hasil kelompok lainnya. 
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c. Hitung bersama-sama ada berapa macam cetakan/jejak yang ada di 

pasir. Kemudian buat simpulan tentang kegiatan tadi dikaitkan 

dengan berapa banyak macam hasil sumber daya kelautan. 

3. Diskusikan potensi sumber daya kelautan yang dapat dimanfaatkan oleh 

manusia. Gunakan format berikut untuk menyelesaikan tugas. 

No. Potensi Kelautan  Pemanfaatan 
   

   

   

   

   

 

4. Berdasarkan data di atas, sumber daya kelautan apa yang paling 

banyak tersedia dan sumber daya kelautan apa yang termasuk energi 

terbarukan. 

 
5. Kegiatan berikutnya, baca materi tentang sumber daya kelautan dan 

persebarannya. Berdasarkan informasi tersebut, tunjukkan lokasi 

persebarannya dengan menuliskan pada peta berikut. 

PETA SEBARAN IKAN DI INDONESIA 

 

Sumber: http://muhammadsufronnugroho.blogspot.com/2015/11/pemetaan-sumber-
daya-hayati-laut_4.html 

http://muhammadsufronnugroho.blogspot.com/2015/11/pemetaan-sumber-daya-hayati-laut_4.html
http://muhammadsufronnugroho.blogspot.com/2015/11/pemetaan-sumber-daya-hayati-laut_4.html
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6. Identifikasi sebaran  5  jenis ikan berdasarkan informasi yang terdapat 

dalam peta di atas. Gunakan format berikut untuk menyelesaikannya. 

No Jenis ikan Lokasi 

   

   

   

   

   

 

7. Setelah membaca peta dan membuat data sebaran sumber daya ikan, 

analisis wilayah-wilayah mana saja yang tidak terdapat jenis-jenis ikan 

di atas. Analisis faktor penyebabnya sehingga memerlukan kerjasama 

untuk ketersediaan ikan jenis tersebut di wilayahnya.  

No Jenis ikan 
Kerjasama  

Daerah 
Penghasil 

Daerah 
Pengguna 

1.    

    

    

    

    

8. Diskusikan dalam kelompok sumber daya kelautan apa saja selain 

ikan. 

No Sumber daya Kelautan Lokasi 
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9. Cermati gambar berikut. 

 
Sumber: https://www.dw.com/en/the-persistent-plastic-problem/a-40846928 

10. Diskusikan dalam kelompok untuk menganalisis faktor terjadinya 

masalah tersebut dan dampak terhadap sumber daya kelautan. 

11. Selanjutnya buat daftar simbol sumber daya kelautan.  

 No Macam Sumber 
daya kelautan 

Simbol  Lokasi 

    

    

    

    

    

 

12. Berdasarkan hasil data di atas, buat peta sebaran sumber daya 

kelautan dengan menggunakan simbol yang telah dibuat. 

13. Buat peta sebaran sumber daya kelautan dengan memperhatikan 

syarat pembuatan peta tematik dan diserahkan 2 minggu mendatang. 

 

  

https://www.dw.com/en/the-persistent-plastic-problem/a-40846928
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LKPD 7. Sumber Daya Pariwisata 

 

LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD)  7 
 
Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/ Semester : XI/ 1 
Judul   : Sumber Daya Pariwisata 
Tujuan  : Menjelaskan pariwisata, menggolongkan sumber 
 daya pariwisata, mengidentifikasi manfaat sumber 

daya pariwisata dan menganalisis sebarannya. 
Petunjuk: 
1. Diskusikanlah dengan kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 

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

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

 
Tugas: 
1. Baca bahan bacaan/materi dengan cermat tentang sumber daya 

pariwisata. 
2. Cermati gambar beberapa obyek pariwisata berikut. 

 

  

Pantai Ujong Batee Gunung Bromo 

  

Candi Prambanan Museum Aceh 
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Kampung Warna-Warni Jodipan Air Terjun Sipiso-Piso 

 

3. Tentukan jenis pariwisata dari masing-masing gambar. 

Nama Tempat 
Pariwisata 

Jenis Pariwisata 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4. Berdasarkan hasil tugas di atas, jelaskan mengapa obyek wisata tersebut 

diminati pengunjung. 

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

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

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

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

 
5. Kegiatan selanjutnya, baca materi tentang sumber daya pariwisata dan 

cermati Peta Sebaran Kawasan Pariwisata Strategis Nasional berikut. 
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PETA SSEBARAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL 

 

6. Analisis kawasan mana saja yang strategis sebagai pariwisata nasional 

berdasarkan peta di atas.  Jelaskan pendapat kalian mengapa strategis. 

Gunakan format berikut. 

No. Kawasan Pariwisata Strategis Alasan Strategis 

   

   

   

 

7.  Rancang suatu wilayah/tempat/obyek yang akan dijadikan tujuan 

pariwisata di wilayah setempat.  Deskripsikan faktor pendukung 

pembangunan obyek pariwisata tersebut dan faktor penghambat yang 

harus diatasi. Tentukan tema atau keunikan dari obyek pariwisata yang 

akan dibuat. Contoh: Kampung Warna Warni Jodipan sangat unik karena 

merupakan kampung kumuh (slum area) di wilayah bantaran Sungai 

Brantas yang disulap menjadi menarik dengan warna-warninya. 

8. Identifikasi obyek-obyek pariwisata yang berada di wilayah setempat 

Kalian. Kemudian buat simbol untuk masing-masing obyek pariwisata.  
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9. Buat peta sebaran pariwisata di wilayah setempat dengan menggunakan 

simbol yang telah dibuat.  

10. Buat peta sebaran paiwisata tersebut dengan memperhatikan syarat 

pembuatan peta tematik dan diserahkan 2 minggu mendatang. 
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LKPD  8. Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

 

LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD)  8 
 

Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/ Semester : XI/ 1 
Judul   : Pengelolaan Sumber Daya Alam 
Tujuan  : Menganalisis upaya pemanfaatan sumber daya alam 
  
Petunjuk: 
1. Diskusikanlah dengan kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 

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

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

 
Tugas: 
3. Baca bahan bacaan/materi tentang pengelolaan sumber daya alam 

dengan cermat, kemudian lakukan aktivitas berikut: 

a. Membentuk kelompok, setiap kelompok terdiri atas 5 orang.  

b. Setiap kelompok menerima kartu pembelajaran yang berisi beberapa 

topik untuk dibahas, yaitu: 

Topik 1:  Pemanfaatan Sumber daya kehutanan,  permasalahan dan 

pemecahannya 

Topik 2:  Pemanfaatan Sumber daya pertanian dan perkebunan,  

permasalahan dan pemecahannya 

Topik 3:  Pemanfaatan Sumber daya pertambangan,  permasalahan 

dan pemecahannya 

Topik 4:  Pemanfaatan sumber daya kelautan,  permasalahan dan 

pemecahannya 

Topik 5:  Pemanfaatan sumber daya pariwisata,  permasalahan dan 

pemecahannya 

 

c. Setiap anggota dalam kelompok memilih satu topik sehingga dalam 

satu kelompok setiap anggota akan berbeda  topik (kelompok awal). 
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d. Kemudian setiap anggota kelompok yang memilih topik sama akan 

bergabung membentuk kelompok baru (kelompok ahli), sehingga 

terdapat kelompok ahli topik 1, 2, 3, 4, dan 5.  Selama di kelompok 

ahli berdiskusi sesuai topik dan masing-masing anggota kelompok 

ahli mencatat hasil diskusinya. 

e. Selanjutnya masing-masing anggota kelompok ahli kembali ke 

kelompok awal yang terdiri atas 5 anggota dengan 5 topik yang 

berbeda. Setiap anggota kelompok melaporkan hasil diskusinya 

selama di kelompok ahli.   

f. Presentasi kelas dilakukan secara acak karena semua peserta didik 

telah memiliki informasi yang sama. 

4. Lakukan evaluasi secara bersama-sama terhadap pengelolaan terhadap 

sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata 

apakah sudah efektif dan efisien. 

5. Kegiatan berikutnya, setiap kelompok merancang kegiatan pameran 

peta sebaran sumber daya kehutanan, pertanian dan perkebunan, 

pertambangan, kelautan, dan pariwisata yang telah dihasilkan. 

Rancangan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan 

setelah pameran. Gunakan format berikut untuk merancang pameran. 

Tahap 
Kegiatan yang 

dilakukan 

Bahan, alat, 
media, atau 

sumber yang 
diperlukan 

Person terlibat 

Perencanaan    

Pelaksanaan    

Evaluasi    
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C. Bahan Bacaan 

1. Klasifikasi Sumber Daya Alam 

a. Pengertian Sumber daya Alam 

Soerianegara (1977) mendefinisikan sumber daya alam sebagai 

unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang 

diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna 

meningkatkan kesejahteraan hidup. Menurut Isard (1972 dalam 

Soerianegara, 1977) sumber daya alam sebagai keadaan lingkungan 

dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya. Jadi yang dimaksud 

dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di 

lingkungan alam  baik fisik maupun hayati yang dapat dimanfaatkan 

oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih 

sejahtera.  

Manusia atau penduduk merupakan sumber daya bagi negaranya. 

Manusia dapat memberikan manfaat bagi negara, seperti sebagai 

tenaga kerja, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

pelaku ekonomi, negara, dan sebagainya. Sumber daya manusia ini 

penting dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. 

b. Klasifikasi Sumber Daya Alam 

Ada beberapa macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan 

dengan berbagai cara. Sumber daya alam tersebut diklasifikasikan 

berdasarkan potensi, sifat, dan jenisnya: 

1) Berdasarkan Potensi 

Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi 

beberapa macam, sebagai berikut : 

a) Sumber daya alam materi : merupakan sumber daya alam 

yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya , batu, 

besi, emas, kayu, serat kapas, dan sebagainya. 
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b) Sumber daya alam energi :  merupakan sumber daya alam 

yang dimanfaatkan energinya. Misalnya batubara, minyak 

bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut 

laut, kincir angin, dan lain-lain. Manusia menggunakan energi 

yang dihasilkan oleh sumber daya alam itu untuk memasak, 

menggerakkan kendaraan, mesin industri, dan sebagainya. 

c) Sumber daya alam ruang: merupakan sumber daya alam yang 

berupa ruang atau tempat hidupnya. Makin besar kenaikan 

jumlah penduduk, sumber daya alam ruang makin sulit 

diperoleh. Ruang, dalam hal ini, dapat berarti ruang untuk 

mata pencaharian (pertanian dan perikanan ), tempat tinggal, 

arena bermain anak-anak, dan sebagainya. Di kota-kota besar, 

seperti Jakarta, sumber daya alam ruang makin sulit didapat. 

d) Sumber daya alam waktu, sulit dibayangkan bahwa waktu 

merupakan sumber daya alam. Sebagai sumber daya alam, 

waktu tidak berdiri sendiri melainkan terikat dengan 

pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contohnya: air sulit 

didapat pada musim kemarau. Akibatnya, mengganggu 

tanaman pertanian. 

2) Berdasarkan Jenis 

Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi dua sebagai berikut :  

a) Sumber daya alam nonhayati (abiotik): disebut juga sumber 

daya alam fisik, yaitu sumber daya alam berupa benda-benda 

mati. Misalnya bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. 

b) Sumber daya alam hayati (biotik): merupakan sumber daya 

alam berupa makhluk hidup. Sumber daya alam tumbuh-

tumbuhan disebut sumber daya alam nabati, sedangkan 

sumber daya alam hewan disebut sumber daya alam hewani. 

Misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. 
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3) Berdasarkan Sifat 

Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2 

yaitu sebagai berikut: 

a) Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (Renewable 

Resources) 

Disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui, karena 

alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu 

relatif cepat. Dengan demikian, sumber daya alam ini tidak 

dapat habis. Pembaharuan bisa terjadi dengan dua jalan, 

yaitu secara reproduksi atau dengan adanya siklus. 

b) Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 

(Unrenewable Resources) 

Sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang relatif 

statis karena tidak ada penambahan atau pembentukannya 

sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. 

Pembentukannya kembali memerlukan waktu ratusan 

bahkan jutaan tahun. Manusia tidak dapat 

memanfaatkannya selama 2-3 generasi.  Sumber daya alam 

ini dapat habis. 

Contoh: bahan mineral, minyak tanah, gas bumi, batubara, 

dan barang tambang dan sumber daya fosil lainnya.  

c. Penggolongan Barang Tambang di Indonesia 

1) Berdasarkan PP No. 27 tahun 1980 tentang Penggolongan 

Bahan-bahan Galian: atas tiga golongan, antara lain: 

a) Barang tambang Golongan A (strategis) merupakan 

bahan galian yang sangat penting untuk pertahanan 

dan keamanan negara serta penting bagi stabilitas 

ekonomi nasional. Pengelolaannya dilakukan oleh 

pemerintah atau bekerja sama dengan pihak swasta, 
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dalam maupun luar negeri. Contoh barang tambang 

golongan A adalah minyak bumi dan gas. 

b) Barang tambang Golongan B (vital) merupakan barang 

tambang yang bisa memenuhi hajat hidup orang 

banyak. Pengelolaannya jenis barang tambang ini 

dilakukan oleh masyarakat maupun pihak swasta yang 

diberi izin oleh pemerintah. Contoh barang tambang 

golongan B di antaranya adalah emas, perak, besi, dan 

tembaga. 

c) Barang tambang Golongan C merupakan barang 

tambang untuk industri atau yang tidak dianggap 

langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. 

Pengelolaan barang tambang jenis ini ini dilakukan 

oleh masyarakat. Contoh barang tambang golongan C 

di antaranya adalah pasir, batu kapur, asbes, granit dan 

marmer. 

2) Berdasarkan penggunaannya, barang tambang meliputi: 

a) Barang tambang bukan mineral yaitu batu bara dan 

minyak bumi yang dimanfaatkan sebagai sumber 

energi. Contoh penggunaan minyak bumi yaitu sebagai 

parafin, aspal, solar, bensin, kerosin, aviation gasoline 

(avgas), aviator turbine (avtur), dan LPG. 

b) Barang tambang mineral logam yaitu mineral yang 

memiliki wujud padat dan keras berupa bahan logam. 

Contohnya emas, perak, timah, tembaga, alumunium, 

besi, dan nikel. 

c) Barang tambang mineral bukan logam yaitu jenis 

mineral yang tidak mempunyai unsur logam namun 

wujudnya sama dengan mineral logam, biasanya 
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digunakan untuk keperluan industri. Contohnya, intan 

marmer, pasir kuarsa, dan belerang. 

d) Pertambangan batuan yaitu kumpulan-kumpulan atau 

agregat dari mineral-mineral yang sudah dalam kedaan 

membeku/keras. Contoh: pumice, obsidian, andesit, 

basalt, marmer, dan lain-lain. 

3) Berdasarkan wujudnya, barang tambang dibedakan 

menjadi sebagai berikut. 

a) Barang tambang berwujud padat, contoh: batu-bara, 

emas, perak, bijih emas, bijih tembaga, dan bauksit. 

b) Barang tambang berwujud cair, contoh: minyak bumi. 

c) Barang tambang berwujud gas, contoh: gas bumi. 

 
2. Potensi dan Sebaran Sumber Daya Alam Kehutanan 

Potensi sumber daya alam adalah kemampuan sumber daya alam untuk 

dikembangkan yang bisa berguna bagi kelangsungan hidup manusia serta 

penduduk Indonesia.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan 

dan pemberantasan perusakan hutan, yang dimaksud dengan hutan 

adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber 

daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam 

lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang 

lainnya.   

a. Klasifikasi dan Sebaran Hutan di Indonesia Berdasarkan Fungsinya 

Berikut klasifikasi hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 tentang 

kehutanan berdasarkan fungsinya. 

1) Hutan Produksi 

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok memproduksi hasil hutan (Pasal 1 angka 7 UU No. 41 tahun 

1999). Indonesia memiliki 129 juta hektar kawasan hutan, lebih 
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dari setengahnya atau sekitar 72 juta hektar berupa hutan 

produksi. Sisanya masuk ke dalam hutan konservasi dan hutan 

lindung.  

Persebaran hutan produksi meliputi wilayah Kalimantan, 

Sumatera, Sulawesi, dan Irian Jaya.  

2) Hutan Lindung 

Hutan lindunga adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 

mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah 

(Pasal 1 angka 8 UU No. 41 tahun 1999).  

b. Potensi Hutan Indonesia 

1) Fungsi Ekonomi 

a) Kayu 

Hutan di Indonesia memiliki tumbuhan yang beraneka ragam, 

terutama pohon. Sebaran beberapa jenis kayu di Indonesia: 

(1) Kayu meranti, keruing, agathis dihasilkan terutama di 

Sulawesi, Papua,  dan Kalimantan.   

(2) Kayu jati banyak dihasilkan terutama di Jawa Tengah.   

(3) Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatra Barat dan 

Sumatra Utara.  Kayu cendana banyak dihasilkan di NTT.   

(4) Kayu akasia dan rasamala banyak dihasilkan di Jawa Barat. 

b) Non Kayu 

Kayu merupakan hasil utama hutan di Indonesia, tetapi ada 

juga potensi lain dari hutan yang tak kalah bermanfaat. 

Beberapa hasil hutan non kayu yang bernilai ekonomi adalah 

madu, buah-buahan, jamur, damar, rotan, sagu, sutarea, kapur 

barus, kemenyan, gambir, kulit pohon bakau, gondorukem, 

bambu, suaka alam, minyak kayu putih, dan lain sebagainya. 
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2) Fungsi Ekologi 

Penghasil oksigen (O2) dan mengurangi karbondioksida (CO2); 

Sebagai penyeimbang alam; Mengimpan cadangan air; Mencegah 

tanah longsor; Mencegah terjadinya erosi; Tempat dan rumah 

berbagai jenis tanaman dan binatang; Mengatur iklim; Mencegah 

terjadinya banjir. 

3) Fungsi Sosial 

Tempat wisata; Sarana edukasi; Riset dan penelitia Sarana 

olahraga. 

 

3. Potensi dan Sebaran Sumber daya Pertanian dan 

Perkebunan Indonesia 

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku 

industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.  

Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam 

pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok 

tanam. Pertanian merupakan bagian terbesar mata pencaharian penduduk 

dunia dan Indonesia. 

Sumber daya alam pertanian di indonesia terbagi menjadi pertanian 

sawah, ladang, dan tegalan.  

a. Sawah 

Sawah adalah jenis tempat menanam yang membutuhkan banyak air 

dalam proses menanamnya. Sawah memiliki banyak jenis, yaitu sawah 

tadah hujan, sawah irigasi, dan sawah lebak. 

Sawah tadah hujan adalah sawah yang memanfaatkan musim hujan 

sebagai masa tanam. Sawah ini diairi oleh hujan, sehingga hanya dapat 

di pakai pada saat musim hujan. Saat musim kemarau sawah ini 

biasanya dijadikan ladang jagung.   
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Sawah irigasi adalah sawah yang memanfaatkan saluran irigasi untuk 

mengairi sawah. Sawah irigasi tidak membutuhkan musim. Karena 

dapat diairi sewaktu- waktu. Sawah irigasi adalah sawah yang paling 

umum di Indonesia.  

Sawah lebak adalah sawah yang menfaatkan luapan air sungai untuk 

mengairi sawah. Sawah ini juga hanya dapat dipakai saat musim hujan. 

Sawah ini biasanya berada di sekitar sungai. 

b. Ladang 

Ladang adalah salah satu sistem pertanian. Berbeda dengan sawah, 

ladang memanfaatkan tanah kering sebagai media tanam. Sawah tadah 

hujan dan sawah lebak, saat tidak dipakai, akan beralih fungsi sebagai 

ladang. Jika pengolahan ladang salah, maka tanah akan menjadi tidak 

subur. Jika tanah menjadi tidak subur, maka ladang akan dipindah 

dengan membuka ladang baru. Hal ini adalah salah satu alsan 

terjadingan pengundulan hutan. Penggundulan hutan adalah salah satu 

alasan tercemarnya air dan tanah. Memakai ladang dengan cara yang 

benar adalah dengan mengurangi pemakaian pupuk kimia, dan lebih 

banyak memakai pupuk kompos atau pupuk kandang. 

c. Tegalan 

Tagalan adalah ladang yang telah menetap. Perbedaan dengan ladang 

adalah, tegalan biasanya di tanami oleh tanaman musiman. Selain itu, 

tegalan sangat bergantung dengan musim hujan. Sehingga hanya dapat 

dipakai saat musim hujan. Tegalan tidak dapat di airi dengan memakai 

sistem irigasi, karena bentuknya yang tidak rata. 

 

Sawah, ladang, dan tegalan adalah bentuk-bentuk atau jenis dari 

pertanian. Dalam dunia pertanian, sumber daya alam yang dihasilkan 

tidak hanya berupa padi. Ladang dan tegalan adalah dua bentuk lahan 

pertanian yang tidak dapat menanam padi.  
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Perkebunan di indonesia termasuk potensial untuk dikembangkan. 

Beberapa hasil perkebunan di indonesia bahkan telah menjadi salah satu 

barang yang di ekspor. Beberapa hasil perkebunan indonesia yang 

menjadi primadona adalah karet, kopi, tembakau, teh, jati, dan tebu. 

a. Karet 

Karet adalah salah satu produk indonesia yang diekspor ke luar 

negeri. Karet di ambil dari getah pohon karet yang di tadah. Propinsi 

di indonesia yang memiliki perkebunan karet terbesar adalah 

Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. 

b. Kopi 

Indonesia terkenal akan salah satu negara penghasil kopi terbanyak di 

dunia. Selain itu, kopi di indonesia memiliki banyak macam, dilihat 

dari daerah kopi tersebut di tanam. Setiap kopi memiliki rasa yang 

berbeda- beda. Salah satu kopi mahal dari indonesia adalah kopi 

luwak. Kopi luwak adalah kopi yang berasal dari biji kopi yang telah 

dicerna oleh luwak. 

c. Tembakau 

Tembakau bukanlah tanaman asli indonesia. Akan tetapi, tembakau 

sangat cocok di tanam di indonesia, karena iklim indonesia yang 

tropis. Selain itu, tanah yang subur, membuat indonesia dapat 

memproduksi tembakau dengan kualitas yang baik. 

d. Teh 

Teh adalah salah satu jenis tanaman yang dapat menghasilkan 

minuman yang enak. Perkebunan teh di indonesia sangat banyak. 

Bahkan perkebunan teh di indonesia, biasa dijadikan sebagai tempat 

wisata alam yang menarik. Akan tetapi, teh bukanlah tanaman asli 

indonesia. Tetapi karena tanah indonesia subur, maka teh dapat 

tumbuh subur di indonesia. 
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e. Jati 

Pohon jati adalah satu komoditas ekspor yang lumayan laku di 

indonesia. Pohon jati yang dijadikan sebagai mebel, dianggap memiliki 

kekuatan serta daya tahan yang baik. Sehingga selau dicari. 

Perkebunan pohon jati di indonesia diolah oleh pemerintah dengan 

bekerja sama dengan swasta. Bukan hanya pohon jati saja yang 

memiliki nilai ekonomis. Daun jati yang telah kering juga di pakai 

sebagai pembungkus makanan- makanan tradisional di indonesia. 

f. Tebu 

Tebu adalah salah satu bahan baku pembuatan gula. Pabrik gula di 

indonesia sudah ada sejak jaman belanda. Tebu adalah salah satu 

tanaman yang mudah dan tumbuh subur di indonesia. Tebu memiliki 

nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan hasil dati tebu, yaitu hula, telah 

diekspor keluar negeri. 

 

4. Potensi dan Sebaran Sumber daya Pertambangan 

Indonesia 

Indonesia berada di wilayah “Pasific Ring of Fire” atau Cincin Berapi 

Pasifik yang ditandai dengan kegiatan vulkanik yang tinggi. Hal tersebut 

karena  pergerakan tiga lempeng tektonik yang menghimpit Indonesia 

sehingga menimbulkan gejolak tektonik secara intensif di bawah 

permukaan bumi. Magma yang keluar dari perut bumi pada wilayah Ring 

of Fire mengandung berbagai logam berharga, terutama emas dan 

tembaga, sehingga  Indonesia secara potensial memiliki kekayaan alam 

berupa bahan tambang. Hal tersebut berdampak pada Indonesia yang 

menjadi salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. 

Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak devisa bagi Indonesia. 

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian 

berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara 

mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan 
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bumi, dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak 

dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, 

bijih tembaga, bijih emas, perak, dan bijih mangan. 

Menurut UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan 

batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 

dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau 

batu-bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan serta kegiatan pasca-tambang.  

a. Potensi dan Sebaran Barang Tambang di Indonesia 

1) Minyak Bumi dan Gas  

Minyak bumi dan gas merupakan minyak mentah berupa 

campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon. Minyak bumi dan 

gas bermanfaat sebagai sumber energi utama yang saat ini banyak 

dipakai untuk keperluan industri, tranportasi, dan rumah tangga. 

Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, minyak mentah diproses 

terlebih dahulu dalam kilang minyak. 

Daerah penghasil minyak bumi di Indonesia, meliputi: 

a) Pulau Sumatera: Lhoksumawe dan Peureula (Aceh); Tanjung 

Pura (Sumatera Utara); Dumai dan Sungaipakning (Riau); dan 

Muara Enim, Plaju, Sungai Gerong (Sumatera Selatan) 

b) Pulau Jawa: Wonokromo dan Delta (Jawa Timur); Cepu dan 

Cilacap (Jawa Tengah); Majalengka dan Jatibarang  (Jawa 

Barat). 

c) Pulau Papua: Sorong, Babo, dan Kalmono. 

d) Kepuluan Maluku: P. Seram dan Tenggara. 

e) Pulau Kalimantan: Balikpapan, P. Tarakan, P. Bunyu, Rantau, 

Tanjung, Amuntai, dan Sungai Mahakam. 



 Unit Pembelajaran 

Sumber Daya Alam 

 
 91 

Daerah penghasil gas alam untuk bahan bakar elpiji (LPG-Liquefid 

Petroleum Gas) terdapat di Arun (Aceh), Bontang (Kalimantan), 

Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. 

2) Batu Bara 

Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan 

yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Energi 

yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, 

untuk keperluan rumah tangga (memasak), pembakaran pada industri 

batu bata atau genteng, semen, batu kapur, bijih besi dan baja, industri 

kimia, dan lain-lain.  

Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan dan 

Sumatra. Potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangat besar. 

Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur 

(Lembah Sungai Berau dan Samarinda), Sumatra Barat (Ombilin dan 

Sawahlunto), Sumatra Selatan (Bukit Asam dan Tanjung Enim). 

3) Emas  

Emas terbentuk karena proses magmatisme secara mekanis yang 

menghasilkan endapan letakan (placer). Manfaat emas sebagai 

perhiasan, perlengkapan pesawat ruang angkasa, investasi, terapi 

kecantikan, bahan membuatan penghargaan, dan lainnya.  

Penambangan emas terdapat di daerah Nangroe Aceh Darussalam 

(Meulaboh), Riau (Logos), Bengkulu (Rejang Lebong), Sulawesi Utara 

(Bolaang Mongondow, Minahasa), Kalimantan Barat (Sambas), Jawa 

Barat (Cikotok, Pongkor), dan Freeport (Timika, Papua). 

4) Tembaga 

Pada umumnya bijih tembaga di Indonesia terbentuk secara magmatik. 

Pembentukan endapan magmatik dapat berupa proses hidrotermal 

atau metasomatisme. Tembaga digunakan untuk kelistrikan seperti 

kawat, kabel transmisi, generator, motor listrik, dan sebagainya. 

Tembaga banyak dimanfaatkan dalam industri peralatan listrik, 
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industri konstruksi, pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain. 

Penambangan tembaga Indonesia terdapat di daerah Papua yaitu 

Tembagapura yang dilakukan oleh PT. Freeport. 

5) Timah  

Timah terbentuk dari endapan primer pada batuan granit. Pada daerah 

sentuhan batuan endapan metamorf yang biasanya berasosiasi dengan 

turmalin dan kuarsa timah. 

Timah dimanfaatkan sebagai bahan baku logam pelapis, solder, 

cinderamata, dan lain-lain. Aktivitas penambangan timah terdapat di 

Sungai Liat (Pulau Bangka), Manggara (Pulau Belitung), dan Dabo 

(Pulau Singkep) serta Pulau Karimun. 

6) Pasir besi 

Umumnya pasir besi terdiri atas mineral topak yang bercampur dengan 

butiran-butiran dari mineral nonlogam seperti kuarsa, kalsit, feldspar, 

ampibol, piroksen, biotit, dan turmalin. Pasir besi dimanfaatkan untuk 

kegitatan industri logam dan semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat 

ditemukan di Cilacap (Jawa Tengah), Sumatra, Lombok, Yogyakarta, Gunung 

Tegak (Lampung), Pegunungan Verbeek (Sulawesi Selatan), dan Pulau 

Sebuku (Kalimantan Selatan). 

7) Bauksit  

Bauksit merupakan bahan heterogen yang mempunyai mineral dengan 

susunan utama hasil oksidasi aluminium. Bauksit berguna sebagai dasar 

pembuatan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, 

kimia, dan matulergi. Penambangan bauksit berada di daerah Riau (Pulau 

Bintan) dan Kalimantan Barat (Singkawang). 

8) Nikel 

Nikel biasanya terbentuk bersama-sama dengan kromit dan platina dalam 

batuan ultrabase seperti paridotit, baik termetamorfkan ataupun tidak. 

Persebarannya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku. 
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5. Potensi dan Sebaran Sumber daya Kelautan Indonesia 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 17.508 

pulau, dan garis pantai sepanjang 99.093 km (data dari Badan Iformasi 

Geospasial), yang disatukan oleh laut seluas 5,8 juta km2, dengan wilayah 

daratan seluas 1.860.359,67 km2.  

Potensi wilayah pesisir dan laut Indonesia sebagai berikut:  

a. Potensi Sumber daya Kelautan yang dapat Diperbaharui (Renewable 

Resource)  

1) Potensi Perikanan 

Potensi wilayah pesisir dan lautan lndonesia dipandang dari segi 

perikanan meliputi perikanan laut (Tuna/Cakalang, Udang, Demersal, 

Pelagis kecil, dan lainnya) sekitar 4.948.824 ton/tahun, marineculture  

(rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan serta mutiara) sebanyak 528.403 

ton/tahun, perairan umum 356.020 ton/tahun, budidaya tambak 100 

ton/tahun, dan budidaya air tawar 1.039,100 ton/tahun.  

Sumber daya laut Indonesia hampir tersebar di seluruh laut Indonesia, 

terutama potensi perikanan sebagai potensi kelautan Indonesia terbesar 

perikanan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan 

berdasarkan kesepakatan para pakar, peneliti, dan praktisi perikanan 

maka telah  ditetapkan pembagian wilayah yang dikenal dengan WPP 

(Wilayah Pengelolaan  Perikanan) dengan mempertimbangkan aspek 

biologi dan lingkungan  sumber daya ikan. 

 

2) Potensi Hutan Mangrove 

Hutan mangrove yang masih baik hingga saat ini sekitar 3.7160 hektar, 

sedangkan yang lainnya rusak atau dalam keadaan sedang. Hal tersebut 

dipaparkan pada saat workshop pengembangan Ekowisata untuk 

Mendukung Konservasi Mangrove di Banyuwangi, Jawa Timur tahun 

2012 (Nationalgeographic.co.id).  
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3) Potensi Bioteknologi 

Salah satu potensi terpendam yang dimiliki negara ini adalah potensi 

bioteknologi kelautan, sebagai negara maritim terbesar, Indonesia 

menyimpan berbagai potensi produk kelautan terbaik dan diantaranya 

dapat diolah menjadi produk-produk bioteknologi kelautan, baik untuk 

industri pangan, nonpangan, produk kosmetik hingga produk farmasi. 

Tersebar hampir di seluruh laut Indonesia. 

b. Potensi Sumber daya Kelautan yang Tidak dapat Diperbaharui 

(Unrenewable Resource)  

Pesisir laut Indonesia memiliki potensi sumber daya yang tidak dapat 

diperbaharui, yaitu cadangan minyak dan gas, mineral dan bahan tambang 

Potensi kekayaan tambang dasar laut sendiri meliputi aluminium, mangan, 

tembaga, zirconium, nikel, kobalt, biji besi non titanium, vanadium, dan lain 

sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik 

sehingga diperlukan teknologi yang maju untuk mengembangkan potensi 

tersebut.  

c. Potensi Energi Laut  

Energi laut ini diperoleh dari gelombang laut, pasang surut (Oceanic 

Thermal Energy Conversion/OTEC), dan angin. Sumber energi yang 

dihasilkan adalah sumber energi listrik yang dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari. OTEC juga menghasilkan hydrogen, lithium dan 

energi lainnya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.   

d. Potensi Wisata Laut (Bahari) 

Laut merupakan salah satu habitat terbesar bagi biota laut. Keanekaragaman 

biota laut tersebut membentuk suatu susunan keindahan alam yang 

mempesona, jadi laut memiliki potensi besar sebagai tempat untuk 

berwisata seperti terumbu karang, ikan dan laut juga dapat digunakan 

sebagai tempat untuk olahraga diving, snorkelling, maupun surfing.  Taman 

Laut yang terkenal di Indonesia antara lain Bunaken di Sulawesi Utara, 

Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Raja Ampat di Papua Barat. 
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e. Potensi Geopolitis  

Indonesia memiliki posisi strategis antar benua yang menghubungkan 

negara-negara ekonomi maju. Posisi strategis tersebut memberikan peluang 

Indonesia sebagai jalur ekonomi, misalnya beberapa selat strategis jalur 

perekonomian dunia berada di wilayah NKRI yakni Selat Malaka, Selat 

Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, dan Selat Ombai-Wetar. Potensi 

geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan Indonesia dalam 

percaturan politik dan ekonomi antar bangsa.  

f. Potensi Perekonomian  

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi 

perekonomian yaitu sebagai pusat perdagangan perikanan tangkap, 

perikanan budidaya, pertambangan, transportasi laut, dan pariwisata bahari. 

Potensi penduduk yang berada menyebar di pulau-pulau merupakan aset 

yang strategis untuk peningkatan aktivitas ekonomi antar pulau sekaligus 

pertahanan keamanan negara. 

 

6. Potensi dan Sebaran Sumber daya Pariwisata Indonesia 

Potensi wisata adalah sumber daya alam yang beraneka ragam, dari aspek fisik 

dan hayati, serta kekayaan budaya manusia yang dapat dikembangkan untuk 

pariwisata. Sumber daya wisata dapat diartikan sebagai unsur-unsur 

lingkungan alam atau yang telah diubah oleh manusia yang dapat memenuhi 

keinginan wisatawan (Chafid Fandeli, 2001: 48-67). Hal yang membuat suatu 

wisata menjadi tujuan utama wisatawan karena atraksi yang dipertunjukkan 

dan kondisi daerah tujuan wisata itu sendiri.  

a. Daerah Tujuan Wisata (DTW) 

Menurut Oke A. Yoeti (2008: 48), suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) 

harus mempunyai tiga syarat daya tarik untuk menjadi temapat wisata, 

yaitu: 

1) Ada sesuatu yang dapat dilihat ( something to see). 

2) Ada sesuatu yang dapat dikerjakan ( something to do). 
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3) Ada sesuatu yang dapat dibeli ( something to buy). 

Hal-hal yang dapat menarik orang untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan 

wisata (DTW) antara lain: 

1) Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta (natural 

amenities), misalnya: iklim, bentuk tanah dan pemandangan, hutan 

belukar (The Sylvan elements), fauna dan flora, serta pusat-pusat 

kesehatan (health center). 

2) Hasil ciptaan manusia (Man made supply), misalnya: momentum sejarah, 

sisa peradaban masa lalu, acara tradisional serta rumah ibadah. 

3) Tata cara hidup masyarakat (The way of life), misalnya upacara 

keagamaan. 

b. Potensi Pariwisata Indonesia 

1) Potensi Pariwisata Alam 

Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata 

alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam serta 

usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Indonesia mempunyai 

banyak sekali obyek wisata alam. Hal tersebut karena bentuk negara 

Indonesia berupa kepulauan dengan rangkaian Pengunungan Sirkum  

Mediterania dan  Sirkum Pasifik melahirkan obyek wisata alam yang 

sangat beragam. Obyek dan daya tarik wisata alam tersebut meliputi 

obyek wisata alam pantai, danau, taman nasional, dan gunung. 

2) Potensi Pariwisata Budaya  

Indonesia  memiliki  beraneka ragam suku bangsa sehingga 

budayanyapun sangat beragam.  Setiap daerah  memiliki keunikan dan 

ciri khas masing-masing. Budaya dari adat-istiadat setiap suku seperti 

tari-tarian, rumah adat, ukiran,  alat musik,  pakaian,  upacara pernikahan, 

upacara kematian, dan upacara kehidupan lainnya memiliki daya tarik 

wisatawan tersendiri untuk dinikmati keindahannya.  Contoh wisata 

budaya Indonesia yaitu pertunjukkan tarian Reog Ponorogo (Jawa 

Timur), pertunjukkan alat musik angklung (Jawa Barat),  tari Kecak 

(Bali) dan tari Saman (Aceh).  
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3) Potensi  Pariwisata Sejarah 

Indonesia sangat kaya akan peninggalan sejarah,  peninggalan benda-

benda kuno, dan bangunan candi peninggalan masa lalu  yang merupakan 

obyek menarik bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk 

berkunjung. Hal tersebut dikarenakan Indonesia telah melalui beberapa 

zaman yaitu zaman pra-sejarah, zaman Majapahit, zaman Islam,  dan 

zaman Kolonialisme yang mengakibatkan banyak sekali peninggalan-

peninggalan kuno yang diwarisi, seperti candi, makam, benteng, tempat 

pengasingan, istana kerajaan, monumen maupun museum. Daya tarik 

dari wisata sejarah meliputi nilai sejarah, keindahan dan keunikan bentuk 

benda-benda peninggalan kuno, nilai patriotisme, serta nilai-nilai 

perjuangan yang telah dilalui oleh Bangsa Indonesia. Contoh obyek 

wisata sejarah Indonesia yaitu wisata Candi Borobudur, Candi 

Prambanan, Monumen Nasional dan lainnya. 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Contoh Soal Ujian Sekolah Tahun 2017/2018 

1. Barang tambang mangan digunakan untuk .... 

A. pembuatan mata uang logam 

B. pembuatan batu baterai 

C. pembuatan alat-alat listrik 

D. bahan industri pupuk 

E. bahan pembuat alumunium 

Jawaban benar : B 

Pembahasan: 

Pertanyaan berada pada Level 1 (Low Order Thinking Skills/LOTS) 

pada kemampuan C1 sehingga untuk menjawabnya pertanyaan 

dengan mengingat kembali fakta yaitu barang tambang mangan 

merupakan bahan baku industri baterai,  keramik, porselen, logam 

dan korek api. Dengan demikian pilihan jawaban adalah B. pembuatan 

batu baterai. 

 

 

2. Wilayah 1 dan 2 seperti gambar merupakan daerah penghasil barang 

tambang …. 
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A. intan dan tembaga 

B. nikel dan batubara 

C. tembaga dan nikel 

D. batubara dan minyak bumi 

E. gas alam dan intan 

 

Jawaban benar : D 

Pembahasan: 

Soal tersebut merupakan soal pada kemampuan mengingat (C1) 

untuk menunjukkan lokasi sebaran sumber daya tambang pada 

peta.  Kemampuan pada C1 termasuk  kemampuan berpikir 

tingkat rendah (Low Order Thinking Skills/LOTS) sehingga untuk 

menjawab pertanyaan harus dengan mengingat kembali fakta 

yang pernah diterima.   

Berdasarkan lokasi yang ditunjukkan dalam peta yaitu nomor 1 

merupakan wilayah Aceh bagian utara yang menghasilkan barang 

tambang berupa minyak bumi. Sedangkan lokasi yang ditunjukkan 

nomor 2 pada peta merupakan wilayah Kalimantan Selatan yang 

menghasilkan  batu bara. Sehingga jawaban benar adalah D. 

Batubara dan minyak bumi. 

 

3. Barang tambang: 

(1) Minyak bumi 

(2) Batu bara 

(3) Uranium 

(4) Platina 

(5) Kaolin 

Barang tambang strategis terdapat pada angka …. 

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

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

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

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

E. (3), (4), dan (5) 
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Jawaban benar : A 

Pembahasan: 

Soal tersebut merupakan soal yang mengukur kemampuan 

memahami (C2). Kemampuan tersebut termasuk kemampuan 

berpikir tingkat rendah (Low Order Thinking Skills/LOTS).  

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dipahami 

penggolongan barang tambang yang terdiri atas 3, yaitu golongan 

A (strategis), B(vital), dan C(bukan untuk industri dan biasa). 

Berdasarkan penggolongan itu maka diketahui: 

(1) Minyak bumi : Golongan A 

(2) Batu bara : Golongan A 

(3) Uranium : Golongan A 

(4) Platina : Golongan B 

(5) Kaolin : Golongan C 

Dengan demikian jawaban (1), (2), dan (3), yaitu A. 

 

 

B. Pengembangan Soal HOTS 

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

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

kemampuan kognitif peserta didik pada level analisis (C4), evaluasi (C5), 

dan kreasi (C6). Salah satu ciri soal yang menguji kemampuan HOTS 

peserta didik adalah soal yang menghadapkan peserta didik pada situasi 

baru (novel situation) yang tidak familiar. Melalui soal bernuansa HOTS, 

peserta didik diharapkan dapat mentransfer pengetahuan dan 

pemahamannya atas konsep-konsep dasar utuk menjawab permasalahan 

pada situasi yang baru tersebut. Situasi baru tersebut dapat ditampilkan 

melalui stimulus soal yang disajikan sebelum stem/pokok soal. Di bawah 

ini diberikan contoh soal yang bermuatan HOTS. 
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1. Mata Pelajaran Geografi 
 
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL  (USBN) 
Jenis Sekolah  : SMA 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Alokasi Waktu  : 120 menit  
Jumlah Soal  : 1 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
 

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 3.3 menganalisis 
sebaran dan 
pengelolaan 
sumber daya 
kehutanan, 
pertambangan
, kelautan, dan 
pariwisata 
sesuai prinsip-
prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 

Sumber 
Daya 
Pertambang
an 

Penggolongan 
barang 
tambang 

Disajikan 
informasi 
tentang  
rencana 
pendirian 
sebuah 
pabrik,  
peserta didik 
dapat 
menganalisis 
pemilihan 
bahan 
tambang yang 
tepat  
 

1 L3/C4 Pilihan 
Ganda 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.3 menganalisis 
sebaran dan 
pengelolaan sumber 
daya kehutanan, 
pertambangan, 
kelautan, dan 
pariwisata sesuai 
prinsip-prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan.  
 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

1. Sebuah badan usaha merencanakan untuk 

mendirikan pabrik batu batre.  Berikut  bahan 

baku yang dipilih dan alasannya. 

Pilihan 
Jawaban 

Bahan baku dan alasan 

A Kaolin Bahan baku termasuk golongan 
bahan tambang strategis, yaitu  bahan 
baku yang dikelola menjadi batu 
batre sangat strategis untuk 
meningkatkan perekonomian 
masyarakat. 

B Bauksit Bahan baku termasuk golongan 
bahan tambang penting (vital) , yaitu  
bahan baku yang dikelola menjadi 
batu batre sangat penting untuk 
meningkatkan perekonomian negara 
sehingga tidak diijinkan diupayakan 
masyarakat. 

C Batu 
bara 

Bahan baku termasuk golongan A 
mengandung karbon yang mudah 
terbakar, berwarna hitam, sehingga 
batu batre dapat menyimpan energi  
panas atau cahaya. 

D Mangan Bahan baku termasuk golongan 
bahan tambang penting (vital), yaitu 
penting untuk  memenuhi kebutuhan 
hidup  orang banyak sehingga 
diijinkan negara untuk dikelola oleh 
pihak swasta. 

E Timah 
Putih 

Logam berwarna putih keperakan 
termasuk bahan tambang golongan B 
dengan kekerasan yang rendah, 
memiliki sifat konduktivitas panas 
dan listrik yang tinggi. 

 

LINGKUP 
MATERI 
Sumber Daya 

Pertambangan 
 

MATERI 

Penggolongan 
barang tambang 

 

Kunci 
Jawaban 

D 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan 
informasi tentang  
rencana pendirian 
sebuah pabrik,  
peserta didik 
dapat 
menganalisis 
pemilihan bahan 
tambang yang 
tepat  
  

√   

PAKET - … 
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL  (USBN) 
Jenis Sekolah  : SMA 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Alokasi Waktu  : 120 menit  
Jumlah Soal  : 1 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
 

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 

1 3.3 menganalisis 
sebaran dan 
pengelolaan 
sumber daya 
kehutanan, 
pertambangan
, kelautan, dan 
pariwisata 
sesuai prinsip-
prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 

Sumber 
Daya Alam 

Penggolongan 
sumber daya 
alam 
berdasarkan 
sifatnya 

Disajikan 
gambar 
sumber daya 
alam, peserta 
didik dapat 
menganalisis 
alasan 
penggolonga
n sumber 
daya alam 
berdasarkan 
jenisnya. 
 

2 L3/C4 Uraian 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.3 menganalisis 
sebaran dan 
pengelolaan sumber 
daya kehutanan, 
pertambangan, 
kelautan, dan 
pariwisata sesuai 
prinsip-prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan.  
 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Perhatikan gambar berikut! 

 
Jelaskan mengapa pertanian padi pada gambar di 

atas termasuk renewable resource dan mengapa 

dapat dianggap juga sebagai sumber daya 

terbarukan dengan konservasi lahan yang baik! 

 

Kunci Jawaban: 

Pertanian padi termasuk renewable resource karena padi terus 

dapat ditanam atau diperbaharui setiap pasca panen sehingga 

sumber daya alam hayati ini tetap tersedia. 

Penanaman padi yang dapat diulang kembali setiap pasca 

panen menjadikan sumber daya ini terbarukan. 

Sistem terrasering yang dilakukan petani secara langsung 

termasuk melakukan konservasi lahan. 

LINGKUP MATERI 

Sumber Daya Alam 

 
MATERI 

Penggolongan 
sumber daya alam 
berdasarkan 
sifatnya 

 

Kunci 
Jawaban 

 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan gambar 
sumber daya alam, 
peserta didik 
dapat 
menganalisis 
alasan 
penggolongan 
sumber daya alam 
berdasarkan 
jenisnya. 
penggolongan 
barang tambang   

 

  

√   

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 (activity based) yang sesuai dengan karakteristik kompetensi 

dan materi pembelajaran. Selain itu, kecakapan yang dibutuhkan dalam 

dunia pendidikan pada Abad 21 adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi 

(Higher Order Thinking Skills (HOTS)) untuk mempersiapkan peserta didik 

dalam menghadapi tantangan global. Pendidikan diharapkan dapat 

menciptakan masyarakat terdidik sehingga 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). Pembelajaran berpikir tingkat tinggi harus 

dikaitkan dengan permasalahan kontekstual yang nyata dekat dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik.  

Unit pembelajaran materi Sumber Daya Alam dalam hal ini dijabarkan ke 

dalam beberapa submateri atau unit pembelajaran. Pada submateri atau unit 

pembelajaran Sumber Daya Alam terdiri atas kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian kompetensi, contoh aplikasi materi dalam dunia nyata, aktivitas 

pembelajaran yang dikembangkan pada model pembelajaran dan metode 

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

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

Setelah mempelajari unit pembelajaran ini, diharapkan terjadi umpan balik 

yang dapat mendukung peningkatan kompetensi guru. Indikator tersebut 

dapat terlihat apabila Saudara mampu: 

1. Mengembangkan unit/unit pembelajaran mata pelajaran Geografi  di 

Sekolah Menengah Atas yang disesuaikan dengan karakteristik 

kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik. 

2. Merancang proses pembelajaran Geografi di Sekolah Dasar dengan 

menggunakan pendekatan dan model-model pembelajaran yang 

menekankan pada keaktifan peserta didik untuk menemukan 

pengetahuan secara mandiri. 

3. Memperbaiki proses pembelajaran Geografi di SMA yang selama ini 

masih banyak menggunakan metode konvensional menjadi pola 

pembelajaran berorientasi keterampilan abad 21 (kompetensi 4C). 

4. Membuat soal evaluasi yang harus disesuaikan dengan target 

kompetensi dasar sehingga benar-benar mengukur kemampuan yang 

semestinya harus dikuasai oleh peserta didik. 

5. Proses pembelajaran Geografi diarahkan membahas berbagai 

permasalahan kontektual atau dunia nyata dari fenomena geografi  yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari sehingga proses pembelajaran geografi 

di Sekolah menjadi lebih bermakna. 
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PENDAHULUAN 

Unit “Lingkungan Hidup” ini membahas tentang materi AMDAL, ekofisien, 

ekolabel, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Materi ini merupakan 

bagian dari materi lanjutan unit pembelajaran sumber daya alam yang 

terintegrasi pada paket Lingkungan Hidup untuk mata pelajaran Geografi 

SMA  

Unit ini merupakan bahan pengayaan dari materi perpetaan yang meliputi 

perpetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis 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 kelas XI, khususnya 

KD pengetahuan dan KD kerampilan yang erat kaitannya dengan materi 

geografi, indikator pencapaian kompetensi yang diuraikan menjadi IPK 

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

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

kunci), diperlukan  kemampuan yang sebelumnya sudah harus dimiliki 

pembelajar (prasyarat). Sedangkan IPK pengayaan dapat digunakan jika 

kondisi memungkinkan, baik kondisi peserta didik maupun kondisi sekolah. 

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 Perpetaan. 
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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 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 

3.3 Menganalisis sebaran dan 
pengelolaan sumber daya 
kehutanan, pertambangan, kelautan, 
dan pariwisata sesuai prinsip-
prinsip pembangunan 
berkelanjutan 

1. Menganalisis sebaran sumber 
daya kehutanan, pertambangan, 
kelautan, dan pariwisata  

2. Menganalisis pengelolaan sumber 
daya kehutanan, pertambangan, 
kelautan, dan pariwisata sesuai 
prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan 

XI 

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

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

XI 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IDIKATOR 
PENCAPAIAN 

KOMPETENSI (IPK) 
PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK)  
KETERAMPILAN 

3.3.  Menganalisis 

sebaran dan 

pengelolaan sumber 

daya kehutanan, 

pertambangan, 

kelautan, dan 

pariwisata sesuai 

prinsip-prinsip 

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

berkelanjutan 

IPK Pendukung: 
3.3.42 Menjelaskan 

konsep Analisis 
Mengenai 
Dampak 
Lingkungan 
(AMDAL) dalam 
pembangunan. 

3.3.43 Menjelaskan 
manfaat AMDAL 

3.3.44 Mengidentifikasi 
komponen 
AMDAL 

3.3.45 Menguraikan 
proses AMDAL 

3.3.46 Menjelaskan 
ekolabel 

3.3.47 Menjelaskan 
ekofisiensi 

3.3.48 Menjelaskan 
prinsip-prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 

 

IPK Pendukung: 
4.3.9.   Merancang logo ekolabel untuk sebuah produk sebuah produk 
4.3.10  Mengelola peta sebaran sumber daya kehutanan, 

pertanian, pertambangan, kelautan, dan 
pariwisata di Indonesia. 

 

IPK Kunci: 

3.3.49 Menganalisis 
upaya 
pengelolaan 
sumberdaya 
kehutanan di 
Indonesia sesuai 
prinsip-prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 

3.3.50 Menganalisis 
upaya 
pengelolaan 
sumberdaya 
pertanian di 
Indonesia sesuai 
prinsip-prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 
 

IPK Kunci: 

4.3.11. Membuat logo ekolabel untuk sebuah produk 

4.3.12  Menilai produk peta sebaran sumber daya 
kehutanan, pertambangan, kelautan, dan 
pariwisata di Indonesia 
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3.3.51 Menganalisis 
upaya 
pengelolaan 
pertambangan 
di Indonesia 
sesuai prinsip-
prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 

3.3.52 Menganalisis 
upaya 
pengelolaan 
kelautan di 
Indonesia sesuai 
prinsip-prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 

3.3.53 Menganalisis 
upaya 
pengelolaan 
pertanian di 
Indonesia sesuai 
prinsip-prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 

3.3.54 Menganalisis 
upaya 
pengelolaan 
pariwisata di 
Indonesia sesuai 
prinsip-prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 

IPK Pengayaan: 

3.3.55 Mengevaluasi 
upaya 
pengelolaan 
sumberdaya 
kehutanan di 
Indonesia sesuai 
prinsip-prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 
 
 

IPK Pengayaan: 
4.3.13  Menentukan karya terbaik untuk pembuatan peta 

sebaran sumber daya alam pada kegiatan 
pameran. 
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3.3.56 Mengevaluasi 
upaya 
pengelolaan 
sumberdaya 
pertambangan 
di Indonesia 
sesuai prinsip-
prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 

3.3.57 Mengevaluasi 
upaya 
pengelolaan 
pertambangan 
di Indonesia 
sesuai prinsip-
prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 

3.3.58 Mengevaluasi 
upaya 
pengelolaan 
kelautan di 
Indonesia sesuai 
prinsip-prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 

3.3.59 Mengevaluasi 
upaya 
pengelolaan 
pariwisata di 
Indonesia sesuai 
prinsip-prinsip 
pembangunan  
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Penerapan AMDAL 

Cermati cuplikan artikel berikut ! 

Penerapan AMDAL pada Pembangunan di Bidang Kehutanan. 
Oleh: Irwanto, 2006. 

(http://triesapanuju.blogspot.com/2014/10/penerapan-amdal-pada-pembangunan-di.html) 
 
            Dalam rangka pembangunan di bidang kehutanan, berbagai jenis 

kegiatan pemanfaatan hutan dan hasil hutan telah dan sedang dilaksanakan. 

Pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan tersebut perlu dijaga 

kelangsungannya. Oleh karena itu, telah dikembangkan berbagai upaya 

dalam rangka menjamin kelestarian fungsi dan manfaat hutan serta hasil 

hutan, seperti pengembangan berbagai sistem silvikultur, diantaranya 

Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Untuk melaksanakan rehabilitasi 

kawasan hutan yang berupa tanah kosong dan atau kritis telah 

dikembangkan Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam bentuk Hak 

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 7 Tahun 1991. Walaupun berbagai upaya telah dan sedang 

dilaksanakan dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan di bidang 

kehutanan, ternyata kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai potensi 

timbulnya dampak lingkungan. Oleh karena itu, AMDAL diberlakukan yang 

kegunaannya adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan, 

perencanaan dan pengelolaan lingkungan dari rencana kegiatan yang 

bersangkutan.        

 

 

http://triesapanuju.blogspot.com/2014/10/penerapan-amdal-pada-pembangunan-di.html
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Berdasarkan cuplikan artikel di atas, maka AMDAL merupakan bagian 

penting dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam karena AMDAL 

merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, 

dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan 

keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, 

ekologi, sosial-ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai 

pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis 

mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi 

kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di 

sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin 

melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat 

diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan 

hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari 

usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk 

menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. 

B. Penerapan Ekofisiensi 

Penerapan prinsip ekoefisiensi (dari kata eco dan efficient) dalam 

pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan karena diharapkan proses 

dalam menghasilkan produk melalui teknologi dapat diupayakan dengan  

mengurangi penggunan sumber daya dan dampak lingkungan yang akan 

terjadi. Ekoefisensi berlaku bagi semua jenis industri baik primer, sekunder 

bahkan kuartener. Di dalam proses produksi dapat menekan bahkan 

meminimalkan tingkat energi dan bahan yang terbuang. 

 

 



 Unit Pembelajaran 
Lingkungan hidup 

 
 125 

Penerapan prinsip ekofisiensi dapat dilakukan untuk pengelolaan semua 

jenis sumber daya alam. Berikut contoh penerapan ekofisiensi pada lahan 

pertanian.  

 

Gambar 1. Prinsip Ekofisiensi dalam Pemanfaatan Lahan Pertanian 

Sumber:http://8villages.com/full/petani/article/id/59917ab3d8734be45995ee8 

 

Contoh penerapan prinsip ekofisiensi pada pengolahan lahan untuk 

pertanian dilakukan dengan cara antara lain pemupukan, rotasi tanaman, 

tumpang sari, dan pengolahan lahan lainnya. Pada gambar 1 menunjukkan 

penerpannya melalui tumpangsari, dimana pada lahan pertanian budidaya 

yakni jagung, polong-polongan, dan labu-labuan, ditanam berdekatan. 

Interaksi saling menguntungkan hadir baik dari sisi praktis maupun 

molekular. Polong-polongan atau legum merambati jagung, menjaganya agar 

tak mudah tumbang oleh angin kencang. Akar legum juga mengikat nitrogen 

di tanah, menyediakan nutrisi bagi tanaman jagung dan labu dari musim ke 

musim. Labu-labuan, dengan daun-daunnya yang lebar dan lebat, menjaga 

tanah tetap lembab. Selain itu, sinar matahari yang terhalang sampai ke 

permukaan tanah oleh daun-daun labu membuat rumput sulit tumbuh. 
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C. Penerapan Ekolabel pada Produk 

Ekolabel Indonesia Lahir dengan latar belakang karena adanya tuntutan 

konsumen pada perdagangan internasional semakin meningkat, pola 

konsumsi dunia juga cenderung mengarah pada Green Consumeriam.  

Ekolabel dilakukan dengan memberikan Label, tanda atau sertifikasi pada 

suatu produk yang memberikan keterangan kepada konsumen bahwa 

produk tersebut dalam daur hidupnya menimbulkan dampak lingkungan 

negatif yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk lainnya yang 

sejenis dengan tanpa bertanda ekolabel. Daur hidup produk mencakup 

perolehan bahan baku, proses pembuatan, perindustrian, pemanfaatan, 

pembuangan serta pendaur ulangan. Informasi ekolabel ini digunakan oleh 

pembeli atau calon pembeli dalam memilih produk yang diinginkan 

berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan dan aspek lainnya. Di lain 

pihak, penyedia produk mengharapkan penerapan label lingkungan dasar 

mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian produk. 

Ekolabel dapat berupa simbol, label atau pernyataan yang diterakan pada 

produk atau kemasan produk, atau pada informasi produk, buletin teknis, 

iklan, publikasi, pemasaran, media internet. Selain itu, informasi yang 

disampaikan dapat pula lebih lengkap dan mengandung informasi kuantitatif 

untuk aspek lingkungan tertentu yang terkait dengan produk tersebut. 
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Berikut contoh label untuk sebuah produk yang memberikan jaminan 

keamanan terhadap produk dan lingkungan. 

   
Ekolabel 1                     Ekolabel 2 

 

Gambar 2. Contoh Ekolabel 

Sumber: Sumber: http://yayangiis4.blogspot.com/2015/02/pengertian-ekolabel.html 

 

Berdasarkan gambar 2 maka dapat dijelaskan pada Ekolabel 1 memberikan 

informasi bahwa produk yang dihasilkan oleh produsen terbuat terbuat dari 

bahan organik, sedangkan pada ekolabel 2 mengisyaratkan bahwa 

sampah/limbah dari produk tersebut  relatif aman bagi lingkungan. 

Berikut artikel tentang penggunaan ekolabel pada produk yang menerapkan 

pengelolaan sumber daya dengan memperhatikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan untuk memberikan jaminan pada konsumen. 

ASEAN Tuna Ecolabelling 

Ancaman larangan produk minyak kelapa sawit (CPO) di Uni Eropa menjadi 

berita populer dalam beberapa minggu terakhir ini. Perkembangan terakhir, 

Iceland Co, jaringan supermarket Inggris akan menghentikan penggunaan 

minyak sawit pada produk yang dijual di jaringan supermarket itu pada akhir 

tahun 2018. 

Kampanye tersebut diprotes Council of Palm Oil Producer Countries (CPOPC) 

yang beranggotakan 10 negara, termasuk Indonesia. Selama ini pemerintah 

maupun dunia usaha di Indonesia berupaya meredam sorotan internasional 
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lewat berbagai kebijakan strategis termasuk aktif mendorong pengelolaan 

kepala sawit yang berkelanjutan melalui program sertifikasi Indonesia 

Sustainable Palm Oil (ISPO). 

ISPO diharapkan dapat mengikuti jejak kisah sukses sertifikasi produk kayu 

Indonesia yaitu Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang telah 

diterima secara resmi di 28 negara anggota Uni Eropa. Dari pengalaman 

SVLK, sektor perikanan Indonesia berusaha mendorong penerapan skema 

ekolabel perikanan. 

Namun, skema ekolabel perikanan lebih sulit diterapkan karena adanya 

perbedaan spesifikasi antara ikan dengan tanaman. Apabila dalam bisnis 

kelapa sawit dan kayu diperlukan industri turunan untuk mendorong 

peningkatan nilai ekonomi yang lebih baik, di dalam perikanan sebaliknya. 

Ikan merupakan komoditas yang nilai ekonomi tertingginya justru dalam 

keadaan hidup atau segar. Ikan kerapu dan lobster contohnya memiliki nilai 

ekonomi tertinggi apabila dijual dalam keadaan hidup. Sementara itu tuna 

memiliki nilai tertinggi apabila masuk dalam grade A atau peringkat mutu 

dan keamanan pangan yang tertinggi. Saat ikan tuna ditangkap dan langsung 

dikonsumsi dalam bentuk sushi dan sashimi, maka tuna akan jauh lebih 

tinggi nilainya dibandingkan bentuk olahan. Ini membuat pengelolaan 

sumber daya perikanan memerlukan penanganan tertentu. 

Tuna (thunnus sp) merupakan jenis ikan yang memiliki nilai tertinggi 

sekaligus terpopuler di dunia. sehingga banyak negara dan organisasi 

internasional yang berkepentingan dalam pengelolaan ikan tersebut. Tuna 

merupakan ikan yang memiliki ruaya jauh di laut dan berenang melintasi 

berbagai negara, sehingga dalam pengelolaannya memerlukan kerjasama 

lintas negara. Apabila untuk minyak kelapa sawit dan produk kayu bentuk 

sertifikasinya bersifat nasional, maka untuk ikan tuna lebih efektif apabila 

bentuk sertifikasinya bersifat lintas negara. 
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Gambar 3. ASEAN Tuna Ecolabelling 

Sumber: https://m.kontan.co.id/news_analisis/penerapan-asean-tuna-ecolabelling 

 

 

 

Berdasarkan artikel di atas dan gambar 3. ASEAN Tuna Ecolabelling 

menunjukkan bahwa skema ekolabel perikanan lebih sulit diterapkan karena 

adanya perbedaan spesifikasi antara ikan dengan tanaman. 

 

 

  

https://m.kontan.co.id/news_analisis/penerapan-asean-tuna-ecolabelling
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SOAL-SOAL UN/USBN 

A. Soal UN Tahun 2017 

No Soal 

 Pernyataan : 

(1) terassiring; 

(2) pergiliran tanaman 

(3) penggunaan pupuk organik 

(4) tanaman sejenis 

(5) penggunaan pestisida 

upaya pelestarian lingkungan dibidang pertanian yang sesuai 
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan terdapat pada angka 
…. 

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

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

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

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

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

 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : L2 

Indikator yang 
bersesuaian : 

Menganalisis upaya pengelolaan upaya pengelolaan 
pertanian di Indonesia sesuai prinsip pembangunan 
berkelanjutan 

Diketahui : Teknik-teknik pengelolaan pertanian  

Ditanyakan 
: 

upaya pelestarian lingkungan dibidang pertanian yang 
sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip 
pembangunan berkelanjutan 
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B. Soal UN Tahun 2017 

No Soal 

34 Pembangunan vila dan hotel dikawasan Puncak-Bogor sulit dikendalikan 
sehingga menjadi ancaman kawasan tersebut. Tindakan yang 
mencerminkan pembangunan berkelanjutan pada kasus tersebut adalah 
…. 

A. Menetapkan pembuatan lubang biopori disekitar kawasan 

B. Mengatur pembangunan sesuai  analisis dampak lingkungan 

C. Mengelola kawasan sesuai keinginan para pengembang 

D. Menetapkan rencana umum tata ruang wilayah tertentu 

E. Mengembangkan pembangunan kawasan tertentu 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : L 2 

Indikator yang 
bersesuaian : 

Menganalisis upaya pengelolaan pariwisata di 
Indonesia sesuai prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan 

Diketahui : Kegiatan pembangunan vila dan hotel di Puncak-Bogor 

Ditanyakan 
: 

Tindakan yang mencerminkan pembangunan 
berkelanjutan 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip 
pembangunan berkelanjutan 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran pada unit ini terdiri atas 3 aktivitas pembelajaran. 

Pada unit ini peserta didik akan melaksanakan serangkaian aktivitas 

pembelajaran yang dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik (LKPD). 

Dengan melaksanakan serangkaian aktivitas pembelajaran di bawah ini 

diharapkan peserta didik dapat memperoleh pemahaman dan pengalaman 

belajar mengenai “lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan”. 

Aktivitas 1 

Pembelajaran lingkungan hidup pada submateri lingkungan hidup dan 

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dibelajarkan untuk menerapkan 

AMDAL dalam suatu pembangunan. 

 

Tujuan aktivitas 1 

Setelah melakukan aktivitas 1 dengan menggunakan model Discovery 

Learning  peserta didik dapat menguraikan proses Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL). 

Kompetensi Dasar 

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 
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Indikator 

3.3.42 Menjelaskan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam 

pembangunan. 

3.3.43 Menjelaskan manfaat AMDAL 

3.3.44 Mengidentifikasi komponen AMDAL 

3.3.45 Menguraikan proses AMDAL 

 

 
Estimasi waktu:  

Aktivitas pembelajaran  memerlukan waktu  2 x 45  menit. 

 

Bahan dan Alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. LKPD 

 

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

mempelajari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam 

Pembangunan. 

 

Kegiatan pada aktivitas 1: 

1. Di awal kegiatan pembelajaran Saudara akan membimbing peserta didik 

untuk memiliki sikap betapa pentingnya dilakukan AMDAL untuk 

menjaga lingkungan sebelum dilakukan sebuah pembangunan dengan 

menayangkan video tentang kerusakan alam/lingkungan akibat 

pembangunan tanpa AMDAL.  

2. Selanjutnya membimbing peserta didik untuk melakukan kegiatan 

literasi baca dan tanya jawab untuk memperoleh informasi tentang studi 

AMDAL, manfaat, komponen, dan proses AMDAL. 

3. Setelah kegiatan membaca dilanjutkan memfasilitasi kegiatan diskusi 

kelompok untuk menerapkan Studi pra-proyek yang dilakukan guna 
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membimbing peserta didik memprediksi dampak positif dan negatif dari 

sebuah pembangunan pada bidang-bidang tertentu (Gunakan LKPD 1). 

Kegiatan diskusi  akan Saudara fasilitiasi dengan menggunakan model 

jigsaw sebagai berikut.  

a. Membentuk Kelompok Awal: 

Setiap kelompok menerima kartu pembelajaran yang berisi beberapa 

topik untuk dibahas, yaitu: 

Topik 1:  Studi Pra Proyek: Memperkirakan perubahan keadaan 

lingkungan baik Dampak Negatif dan Positif dari 

Pembangunan Pabrik yang Memanfaatkan Hasil Kehutanan 

Topik 2:  Studi Pra Proyek: Memperkirakan perubahan keadaan 

lingkungan baik Dampak Negatif dan Positif dari 

Pembangunan Pabrik yang Memanfaatkan Hasil Pertanian 

Topik 3:  Studi Pra Proyek: Memperkirakan perubahan keadaan 

lingkungan baik Dampak Negatif dan Positif dari 

Pembangunan Pabrik yang Memanfaatkan Hasil 

Pertambangan Pertambangan 

Topik 4: Studi Pra Proyek: Memperkirakan perubahan keadaan 

lingkungan baik Dampak Negatif dan Positif dari 

Pembangunan Pabrik yang Memanfaatkan Hasil Kelautan 

Topik 5:  Studi Pra Proyek: Memperkirakan perubahan keadaan 

lingkungan baik Dampak Negatif dan Positif dari 

Pembangunan Wilayah untuk  Pariwisata. 

Setiap anggota dalam kelompok memilih satu topik sehingga dalam 

satu kelompok maka setiap anggota akan berbeda  topik (kelompok 

awal). 
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b. Membentuk Kelompok Ahli: 

Setiap anggota kelompok yang memilih topik sama dengan anggota 

kelompok lain akan bergabung membentuk kelompok baru 

(kelompok ahli), sehingga terdapat kelompok ahli topik 1, 2, 3, dan 4.  

Selama di kelompok ahli berdiskusi sesuai topik dan masing-masing 

anggota kelompok ahli mencatat hasil diskusinya. 

c. Kembali Ke Kelompok Awal: 

Selanjutnya masing-masing anggota kelompok ahli kembali ke 

kelompok awal yang terdiri atas 4 anggota dengan 4 topik yang 

berbeda. Setiap anggota kelompok melaporkan hasil diskusinya 

selama di kelompok ahli.   

d. Presentasi kelas dilakukan secara acak karena semua peserta didik 

telah memiliki informasi yang sama. 

4. Saudara klarifikasi hasil diskusi dan presentasi kelompok untuk 

memberi penguatan (reinforcement) dan memberi kesempatan peserta 

didik menanyakan hal-hal yang belm mereka pahami. 
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Aktivitas 2 

Pembelajaran lingkungan hidup pada submateri Lingkungan hidup dan 

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menerapkan prinsip 

ekofisiensi dan ekolabel dalam pengelolaan sumber daya alam. 

 

Tujuan aktivitas 2 

Melalui pembelajaran menggunakan metode diskusi model Think Pair Share,  

peserta didik dapat menerapkan prinsip ekofiensi dan ekolabel dalam suatu 

pembangunan. 

Kompetensi Dasar 

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 

Indikator 

3.3.46 Menjelaskan ekofisien 

3.3.47 Menjelaskan ekolabel 

4.3.9 Merancang  logo ekolabel un 

4.3.11 Membuat logo ekolabel  

 
Estimasi waktu:  

Aktivitas pembelajaran  memerlukan waktu  2 x 45  menit. 

 

Bahan dan Alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. LKPD 
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Berikut langkah-langkah kegiatan pada aktivitas 2, peserta didik akan 

mempelajari prinsip ekofisiensi dan ekolabel dalam suatu pembangunan. 

Kegiatan pada aktivitas 2: 

1. Saudara akan membimbing peserta didik untuk mencermati tayangan 

gambar/video tentang  contoh pembangunan yang dilakukan dengan 

memanfaatkan sumber daya alam secara tidak efisien dan ramah 

lingkungan sehingga berdampak negatif pada kelangsungan lingkungan 

hidup. Selanjutnya mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang 

tayangan gambar/video tersebut.  

2. Saudara lanjutkan kegiatan dengan menyampaikan informasi tentang 

prinsip ekofisiensi dalam pembangunan menggunakan tayangan 

powerpoint dan tanya jawab. 

3.  Selanjutnya Saudara memfasilitasi kegiatan pembelajaran 

menggunakian metode diskusi model think pair share dengan langkah 

sebagai berikut: 

a. Tahap Berpikir (Think): 

Setiap peserta didik menerima pertanyaan/permasalahan dalam 

bentuk LKPD (LKPD 2), yaitu menjelaskan prinsip ekofisiensi yang 

sesuai dengan gambar-gambar yang ditampilkan dalam LKPD.  Setiap 

peserta didik menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir 

dan menjawab sendiri pertanyaan/permasalahan tersebut. 

b. Tahap Berpasangan (Pair): 

Peserta didik diminta mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh 

secara berpasangan, yaitu teman sebangku atau teman yang duduk 

terdekat di kiri atau kanannya. Diskusi berpasangan ini selama 4 - 5 

menit untuk menyatukan jawaban atau menyatukan gagasan. 
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c. Tahap Berbagi (Share): 

Mminta masing-masing pasangan diskusi untuk berbagi hasil 

pemikiran mereka dengan pasangan diskusi lainnya, yaitu pasangan 

yang terdekat berada di depan, belakang, atau sampingnya.  

Selanjutnya melakukan penyampaian hasil diskusi secara 

keseluruhan kelas yang diwakilkan oleh beberapa kelompok dan 

ditanggapi kelompok lain. 

4. Di akhir kegiatan diskusi dan presentasi, Saudara lakukan klarifikasi 

untuk penguatan (reinforcement). 

5. Setelah pembelajaran prinsip ekofisiensi dilakukan, Saudara akan 

meminta peserta didik mencermati informasi tentang ekolabel dan 

contoh logo/label yang telah ada di lapangan dari beberapa produk. 

6. Selanjutnya, meminta mereka merancang logo ekolabel dari suatu 

produk dengan kreasi mereka dengan tujuan untuk mencapai 

kemampuan menerapkan ekolabel. Tugas tersebut dapat disempurnakan 

di luar tatap muka sebagai salah satu penugasan dalam bentuk produk. 

(Gunakan LKPD 3).  
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Aktivitas 3 

Tujuan aktivitas 3 

Setelah melakukan aktivitas 1 dengan menggunakan model Discovery 

Learning  peserta didik dapat Membandingkan upaya pengelolaan sumber 

daya kehutanan, pertanian, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di 

Indonesia yang sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Kompetensi Dasar 

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 

Indikator 

3.3.46 Menganalisis upaya pengelolaan sumber daya kehutanan di Indonesia  

3.3.48 Menganalisis upaya pengelolaan sumber daya pertanian di Indonesia 

3.3.49 Menganalisis upaya pengelolaan sumber daya pertambangan di 

Indonesia  

3.3.50 Menganalisis upaya pengelolaansumber daya kelautan di Indonesia  

3.3.51 Menganalisis upaya pengelolaan sumber daya pariwisata di Indonesia  

3.3.52 Mengevaluasi upaya pengelolaan sumber daya kehutanan di Indonesia 

sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 

3.3.53 Mengevaluasi upaya pengelolaan sumber daya pertambangan di 

Indonesia sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 

3.3.54 Mengevaluasi upaya pengelolaan sumber daya pertanian di Indonesia 

sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 

3.3.55 Mengevaluasi upaya pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia 

sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 
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3.3.56 Mengevaluasi upaya pengelolaan sumber daya pariwisata di Indonesia 

sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 

4.3.10 Mengelola peta sebaran sumber daya kehutanan, pertanian, pertambangan, 

kelautan, dan pariwisata di Indonesia. 

4.3.11 Menilai produk berupa peta persebaran sumber daya kehutanan, 

pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia pada kegiatan 

pameran. 

4.3.12 Menentukan karya terbaik untuk pembuatan peta sebaran sumber daya 

alam pada kegiatan pameran. 

 

Estimasi waktu:  

Aktivitas pembelajaran  memerlukan waktu  2 x 45  menit. 

 

Bahan dan Alat: 

1 LCD Proyektor 

2 Bahan Tayang (Powerpoint) 

3 LKPD 

Berikut langkah-langkah kegiatan pada aktivitas 3, peserta didik akan 

mempelajari Analisis dan mengevaluasi upaya pengelolaan sumber daya 

kehutanan, pertanian, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai 

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 

 

Kegiatan pada aktivitas 3: 

1. Di awal kegiatan pembelajaran Saudara akan membimbing peserta didik 

untuk menjelaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam melalui tayangan 

gambar/video dampak negatif eksploitasi alam oleh dunia industri. 

2.  Menyampaikan informasi tentang prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan melalui tayangan powerpoint dan tanya jawab. 

3. Selanjutnya Saudara memfasilitasi peserta didik dalam kelompok untuk 

melakukan analisis upaya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia  
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4. Membimbing kelompok berdiskusi untuk mengevaluasi upaya 

pengelolaan sumber daya alam yang telah dilakukan di Indonesia apakah 

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau 

belum. 

5. Membimbing jalannya diskusi sebagai berikut: 

a. Bentuk kelas menjadi 6  kelompok. 

b. Berikan LKPD 4 kepada setiap kelompok dengan rincian sebagai 

berikut: 

Kelompok 1. Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan 

Kelompok 2. Pengelolaan Sumber Daya Pertanian 

Kelompok 3. Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan 

Kelompok 4. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 

Kelompok 5. Pengelolaan Sumber Daya Pertanian 

Kelompok 6. Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata 

c. Hasil diskusi dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dan 

ditanggapi kelompok lain. 

6. Saudara lakukan klarifikasi terhadap hasil diskusi dan presentasi 

kelompok untuk penguatan (reinforcement). 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

LKPD 1 AMDAL 

 

LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD) 1 

Mata Pelajaran  : Geografi 
Kelas/ Semester : XI/ 1 
Judul  : AMDAL 
Tujuan  : Menjelaskan dan menerapkan AMDAL dalam Pembngunan 
Petunjuk: 

1. Diskusikanlah dengan kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas berikut dengan 

kerjasama yang baik dan rasa tanggung jawab yang tinggi! 

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

 
Tugas: 
1. Baca bahan bacaan/materi tentang AMDAL, ekofisiensi, dan ekolabel 

dengan cermat, kemudian lakukan aktivitas berikut: 

a. Membentuk kelompok, setiap kelompok terdiri atas 5 orang.  

b. Setiap kelompok menerima kartu pembelajaran yang berisi beberapa 

topik untuk dibahas, yaitu: 

Topik 1:  Studi Pra Proyek: Memperkirakan perubahan keadaan 

lingkungan baik Dampak Negatif dan Positif dari 

Pembangunan Pabrik yang Memanfaatkan Hasil Kehutanan 

Topik 2:  Studi Pra Proyek: Memperkirakan perubahan keadaan 

lingkungan baik Dampak Negatif dan Positif dari 

Pembangunan Pabrik yang Memanfaatkan Hasil Pertanian 

Topik 3:  Studi Pra Proyek: Memperkirakan perubahan keadaan 

lingkungan baik Dampak Negatif dan Positif dari 

Pembangunan Pabrik yang Memanfaatkan Hasil 

Pertambangan Pertambangan 

Topik 4: Studi Pra Proyek: Memperkirakan perubahan keadaan 

lingkungan baik Dampak Negatif dan Positif dari 

Pembangunan Pabrik yang Memanfaatkan Hasil Kelautan 
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Topik 5:  Studi Pra Proyek: Memperkirakan perubahan keadaan 

lingkungan baik Dampak Negatif dan Positif dari 

Pembangunan Wilayah untuk  Pariwisata. 

c. Setiap anggota dalam kelompok memilih satu topik sehingga dalam 

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

d. Kemudian setiap anggota kelompok yang memilih topik sama akan 

bergabung membentuk kelompok baru (kelompok ahli), sehingga 

terdapat kelompok ahli topik 1, 2, 3, 4, dan 5.  Selama di kelompok ahli 

berdiskusi sesuai topik dan masing-masing anggota kelompok ahli 

mencatat hasil diskusinya. 

e. Selanjutnya masing-masing anggota kelompok ahli kembali ke 

kelompok awal yang terdiri atas 5 anggota dengan 5 topik yang 

berbeda. Setiap anggota kelompok melaporkan hasil diskusinya 

selama di kelompok ahli.   

f. Presentasi kelas dilakukan secara acak karena semua peserta didik 

telah memiliki informasi yang sama. 
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LKPD 2  Prinsip Ekofisiensi  

LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD) 2 

Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/ Semester : XI/ 1 
Judul  : Prinsip Ekofisiensi 
Tujuan  : Menerapkan prinsip ekofisiensi  

 
Petunjuk: 

1. Diskusikanlah dengan kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 

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

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

Tugas: 

1. Cermati informasi yang telah disampaikan guru dan tanya jawab yang 
dilakukan untuk materi ekofisiensi dan ekolabel. 

2. Cermati contoh dan gambar-gambar berikut 
3. Identifikasi bidang yang telah diterapkan menggunakan prinsip ekofisiensi 
4. Tentukan teknik/jenis kegiatan yang dilakukan sesuai bidang tersebut. 
5. Jelaskan bahwa kegiatan tersebut menunjukkan telah menggunakan prinsip 

koefisiensi. 
 

 
Contoh: 

 
 
1. Ekofisiensi pada bidang: Pertanian 
2. Teknik/jenis kegiatan yang dilakukan: Tumpang sari 
3. Penjelasan:  

Pertanian budidaya jagung, polong-polongan, dan labu-labuan, ditanam 

berdekatan. Interaksi saling menguntungkan. Polong-polongan atau legum 

merambati jagung, menjaganya agar tak mudah tumbang oleh angin 

kencang. Akar legum juga mengikat nitrogen di tanah, menyediakan nutrisi 
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bagi tanaman jagung dan labu dari musim ke musim. Labu-labuan, dengan 

daun-daunnya yang lebar dan lebat, menjaga tanah tetap lembab. Selain itu, 

sinar matahari yang terhalang sampai ke permukaan tanah oleh daun-daun 

labu membuat rumput sulit tumbuh. 

 
 
TUGAS: 
 

 
 

1. Ekofisiensi pada bidang:  
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Teknik/jenis kegiatan yang dilakukan:  
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Penjelasan:  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

   
1. Ekofisiensi pada bidang:  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Teknik/jenis kegiatan yang dilakukan:  

…………………………………………………………………………………………………………… 
3. Penjelasan:  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
   

1. Ekofisiensi pada bidang:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Teknik/jenis kegiatan yang dilakukan:  
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Penjelasan:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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LKPD 3  Ekolabel 

LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD) 3 

Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/ Semester : XI/ 1 
Judul  : Ekolabel 
Tujuan  : Membuat logo ekolabel 

 
Petunjuk: 

1. Diskusikanlah dengan kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 

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

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

tugas! 

Tugas: 

1. Cermati informasi yang telah disampaikan guru dan tanya jawab yang 
dilakukan untuk materi ekolabel. 

2. Diskusikan dalam kelompok untuk merencanakan logo atau label dari suatu  
produk yang akan dibuat sehingga logo/label tersebut dapat meningkatkan 
kepercayaan konsumen dan ramah  lingkungan (ekolabel). 

3. Tentukan jenis produk dan desain ekolabel sesuai bidang masing-masing 
menggunakan  format berikut dengan pembagian tugas membuat logo/label 
sebagai berikut: 
Kelompok 1: Kehutanan 
Kelompok 2: Pertanian 
Kelompok 3: Pertambangan 
Kelompok 4: Kelautan 
Kelompok 5: Pariwisata 
 

 
 

Jenis Produk Logo/Label Penjelasan logo/label 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
1. Sempurnakan hasil kerja di atas di luar tatap muka. Serahkan hasil tugas 

tersebut 2 minggu mendatang. 
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LKPD 4  Pengelolaan Sumber Daya Alam Sesuai Prinsip 
Pembangunan Berkelanjutan 

LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD) 4 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/ Semester : XI/ 1 

Judul  : Pengelolaan Sumber Daya Alam Sesuai Prinsip-prinsip  

Pembangunan Berkelanjutan 

Tujuan  : Mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam sesuai 

prinsip-prinsip  Pembangunan Berkelanjutan. 

Petunjuk: 

1. Diskusikanlah dengan kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 

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

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

tugas! 

Tugas: 

3. Bentuk kelompok. 

4. Bacalah referensi tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di 

unit pembelajaran ini maupun dari referensi lain. 

5. Bacalah artikel tentang pengelolaan sumber daya alam melalui berbagai 

sumber sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut: 

Kelompok 1: Kehutanan 
Kelompok 2: Pertanian 
Kelompok 3: Pertambangan 
Kelompok 4: Kelautan 
Kelompok 5: Pariwisata 
 

6. Deskripsikan kondisi pengelolaan sumberdaya alam yang telah dilakukan di 

suatu lokasi. 

7. Tuliskan kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diharapkan. 

8. Analisis kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan di lokasi 

tersebut yang belum sesuai dengan  prinsip-prinsip pembangunan 
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berkelanjutan. Bagaimana seharusnya. 

9. Lakukan Evaluasi berdasarkan hasil analisis tersebut. 

10. Gunakan kartu pembelajaran berikut. 

Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan 
 
Lokasi: ...................................................................................................................... 
1. Kondisi pengelolaan sumber daya kehutanan di lapangan (Real) 

a.  
b.  
c. dst. 

 
2. Kondisi Pengelolaan Sumber daya kehutanan sesuai Prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan  (Ideal) 
a.  
b.  
c. dst. 

 
3. Kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan di lokasi 

tersebut yang belum sesuai dengan  prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan (Kesenjangan antara ideal dengan real): 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 
4. Berdasarkan hasil analisis di atas, lakukan evaluasi apakah 

pengelolaan sumber daya alam di lokasi tersebut sudah baik atau 
belum, sudah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan atau 
belum. 

 
5. Apa saran/rekomendasi kelompok berdasarkan hasil evaluasi 

tersebut? 
 

 

 

Pengelolaan Sumber Daya Pertanian 
 
Lokasi: ...................................................................................................................... 
1. Kondisi pengelolaan sumber daya pertanian di lapangan (Real) 

a.  
b.  
c. dst. 
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2. Kondisi Pengelolaan Sumber daya pertanian sesuai Prinsip 
Pembangunan Berkelanjutan  (Ideal) 

a.  
b.  
c. dst. 

 
3. Kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan di lokasi 

tersebut yang belum sesuai dengan  prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan (Kesenjangan antara ideal dengan real): 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 
4. Berdasarkan hasil analisis di atas, lakukan evaluasi apakah 

pengelolaan sumber daya alam di lokasi tersebut sudah baik atau 
belum, sudah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan atau 
belum. 

 
5. Apa saran/rekomendasi kelompok berdasarkan hasil evaluasi 

tersebut? 
 

 

 

Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan 
 

Lokasi: ...................................................................................................................... 
1. Kondisi pengelolaan Ssumber daya pertambangan di lapangan (Real) 

a.  
b.  
c. dst. 

 
2. Kondisi Pengelolaan Sumber daya pertambangan sesuai Prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan  (Ideal) 
a.  
b.  
c. dst. 

 
3. Kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan di lokasi 

tersebut yang belum sesuai dengan  prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan (Kesenjangan antara ideal dengan real): 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
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4. Berdasarkan hasil analisis di atas, lakukan evaluasi apakah 

pengelolaan sumber daya alam di lokasi tersebut sudah baik atau 
belum, sudah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan atau 
belum. 

 
5. Apa saran/rekomendasi kelompok berdasarkan hasil evaluasi 

tersebut? 
 

 

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 
 
Lokasi: ...................................................................................................................... 
1. Kondisi pengelolaan sumber daya kelautan di lapangan (Real) 

a.  
b.  
c. dst. 

 
2. Kondisi Pengelolaan Sumber daya kelautan sesuai Prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan  (Ideal) 
1.  
2.  
3. dst. 

 
3. Kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan di lokasi 

tersebut yang belum sesuai dengan  prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan (Kesenjangan antara ideal dengan real): 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 
4. Berdasarkan hasil analisis di atas, lakukan evaluasi apakah 

pengelolaan sumber daya alam di lokasi tersebut sudah baik atau 
belum, sudah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan atau 
belum. 

 
5. Apa saran/rekomendasi kelompok berdasarkan hasil evaluasi 

tersebut? 
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Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata 
 
Lokasi: ...................................................................................................................... 
1. Kondisi pengelolaan sumber daya pariwisata di lapangan (Real) 

a.  
b.  
c. dst. 

 
2. Kondisi Pengelolaan Sumber daya pariwisata sesuai Prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan  (Ideal) 
a.  
b.  
c. dst. 

 
3. Kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan di lokasi 

tersebut yang belum sesuai dengan  prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan (Kesenjangan antara ideal dengan real): 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 
4. Berdasarkan hasil analisis di atas, lakukan evaluasi apakah 

pengelolaan sumber daya alam di lokasi tersebut sudah baik atau 
belum, sudah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan atau 
belum. 

 

5. Apa saran/rekomendasi kelompok berdasarkan hasil evaluasi 
tersebut? 

 
 

 
 

  



 Unit Pembelajaran 
Lingkungan hidup 

 
 153 

C. Bahan Bacaan 

1. AMDAL 

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan keseluruhan 

proses pelestarian lingkungan mulai dari kerangka acuan, analisis dampak 

lingkungan (andal), rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan rencana 

pemantauan lingkungan (RPL).  

a. Studi AMDAL 

Hal yang tercakup dalam studi AMDAL adalah: 

1) Penyajian informasi lingkungan (PIL) dan analisis dampak lingkungan 

(AMDAL)  untuk studi bagi kegiatan yang direncanakan;  

2) Penyajian evaluasi lingkungan (PEL) dan studi evaluasi lingkungan (SEL) 

bagi studi untuk kegiatan yang telah berjalan;.  

3) Rencana kelola lingkungan (RKL), studi yang merencanakan pengelolaan 

dampak kegiatan kepada lingkungannya;  

4) Rencana pemantauan lingkungan (RPL), studi pemantauan pengelolaan 

lingkungan; 

5) Kerangka Acuan (KA), kerangka acuan yang dalam pelaksanaannya 

menjadi tujuan AMDAL yaitu: bahan bagi perencanaan pembangunan 

wilayah. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan 

lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Memberi 

masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantau 

lingkungan hidup. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang 

ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Memberikan 

alternatif solusi minimalisasi dampak negatif digunakan untuk mengambil 

keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi ijin usaha dan/atau 

kegiatan.  
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b. Komponen AMDAL 

AMDAL terdiri atas lima komponen, sebagai berikut.  

1) Studi Pra-Proyek Studi pra-proyek dilakukan guna mengukur dan 

memperkirakan perubahan keadaan lingkungan. Pengukuran ini 

dilakukan bedasarkan pada data baik data fisik, kimia, biologi, sosial 

ekonomi, dan sosial budaya.  

2) Laporan Penilaian Laporan penilaian adalah laporan yang disusun dari 

hasil studi pra-proyek yang berupa kemungkinan yang akan terjadi jika 

proyek tersebut berjalan.  

3) Pembuatan Keputusan Proses pembuatan keputusan berdasarkan pada 

laporan penilaian serta hasil prediksi pengaruh proyek terhadap 

lingkungan kelak, namun kenyataan dalam pengambilan keputusan ini 

sangat dipengaruhi oleh nuansa politik.  

4) Persetujuan Proyek Persetujuan proyek mengandung rekomendasi dari 

hasil analisis interaksi antara proyek dengan lingkungan, contohnya 

adalah proyek dapat disetujui dengan rekomendasi akan dilakukannya 

usaha-usaha untuk memperkecil pengaruh negatif terhadap lingkungan.  

5) Pemantauan Proyek Pemantauan proyek dilakukan dalam kurun waktu 

2-3 tahun, untuk memantau sudahkah proyek tersebut berjalan sesuai 

dengan yang direkomendasikan dan disetujui proyek.  
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c. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses AMDAL  

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:  

1) Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. 

Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas uatu 

rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.  

2) Masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas 

segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.  

d. Manfaat AMDAL  

Manfaat AMDAL secara umum adalah menjamin suatu usaha atau kegiatan 

pembangunan agar layak secara lingkungan. Layak secara lingkungan berarti 

kegiatan tersebut sesuai dengan peruntukkannya sehingga dampak yang 

ditimbulkan dapat ditekan.  

1) Manfaat AMDAL khususnya bagi pemerintah  

a) Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti 

pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan; 

b) Menghindari konflik dengan masyarakat. Menghindarkan 

pertentangan-pertentanangan yang mungkin timbul dangan 

masyarakat dan pemilik proyek lain; 

c) Menjaga agar pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan 

berkelanjutan. Mencegah agar potensi sumber daya yang dikelola 

tidak rusak; 

d) Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan 

lingkungan hidup.  

e) Mencegah rusaknya potensi sumber daya alam yang berada di luar 

lokasi proyek, baik yang diolah pengusaha lain, diolah masyarakat, 

ataupun yang belum diolah; 
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f) Menyesuaikan proyek pembangunan dengan rencana pembangunan 

daerah dan nasional, serta tidak bertentangan dengan proyek lain; 

g) Menjamin manfaat yang jelas bagi masyarakat; 

h) Sebagai alat pengambil keputusan bagi pemerintah. 

2) Manfaat AMDAL  bagi pemrakarsa,  

a) Menjamin keberlangsungan usaha.  

b) Menjadi referensi dalam peminjaman kredit.  

c) Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar 

d) Sebagai bukti ketaatan hukum.  

3) Manfaat AMDAL bagi masyarakat  

a) Mengetahui sejak dini dampak dari suatu kegiatan.  

b) Melaksanakan kontrol.  

c) Terlibat dalam proses pengambilan keputusan.  

 

e. Proses AMDAL   

1) AMDAL harus dilakukan pada proyek pembangunan yang akan 

dilaksanakan. Apabila pemilik atau pemrakarsa proyek tidak 

melakukannya, mereka akan dianggap melanggar undang-undang dan 

tidak akan mendapat perizinan untuk pembangunan proyek tersebut; 

2) AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak akibat 

proyek-proyek pembangunan. 

AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan 

bagian dari proses yang lebih besar dan penting. AMDAL mencakup : 

 Pengelolaan lingkungan; 

 Pemantauan proyek; 

 Pengelolaan proyek; 

 Pengambilan keputusan; 

 Dokumen yang penting. 
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Sejak awal perencanaan proyek, pemerintah menghendaki diadakan studi 

penyajian informasi lingkungan (PIL). PIL merupakan alat pemerintah untuk 

memutuskan apakah pryek yang diusulkan memerlukan kegiatan AMDAL 

atau tidak. Keputusan-keputusan yang dapat diambil dari AMDAL antara lain: 

 Proyek tidak boleh dibangun; 

 Proyek boleh dibangun dengan persyaratan tertentu yang harus diikuti 

pemilik proyek; 

 Proyek boleh diangun sesuai usulan. 

Dengan mempelajari AMDAL, pengambil keputusan menganalisis hal-hal 

sebagai berikut: 

 Apakah proyek akan menimbulkan dampak pada kualitas lingkungan 

hidup melampaui ambang yang sudah ditetapkan; 

 Apakah proyek akan menimbulkan dampak pada proyek lain sehingga 

terjadi pertentangan; 

 Sejauh mana pengaruh proyek terhadap lingkungan yang lebih luas. 

Laporan AMDAL merupakan dokumen yang penting sebagai bahan atau 

sumber informasi yang mendetail mengenai keadaan lingkungan pada waktu 

penelitian, pelaksanaan proyek, dan gambaran kedaan lingkungan di masa 

yang akan datang meliputi dampak-dampak yang tidak dapat dihindari, 

aktivitas atlernatif, dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta dampak 

yang menyebabkan kerusakan. 

Informasi tersebut akan sangat bermanfaat untuk berbagai macan keperluan 

antara lain : 

 Pembanding dalam analisis hasil pemantauan; 

 Sumber informasi bagi proyek-proyek lain yang akan dibangun di 

sekitarnya; 

 Dokumen penting yang dapat digunakan di pengadilan, terutama dalam 

menghadapi tuntutan pengusaha lain, masyarakat, ataupun instansi 

pengawas. 
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2. Ekolabel 

a. Konsep Ekolabel 

Ekolabel merupakan salah satu sarana penyampaian informasi yang 

akurat, verifiable dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai 

aspek lingkungan dari suatu produk (barang atau jasa), komponen atau 

kemasannya. Pemberian informasi tersebut pada umumnya bertujuan 

untuk mendorong permintaan dan penawaran produk ramah lingkungan 

di pasar yang juga mendorong perbaikan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

Ekolabel dapat berupa simbol,  label atau pernyataan yang diterakan pada 

produk atau kemasan produk, atau pada informasi produk, buletin teknis, 

iklan, publikasi, pemasaran, media internet. Selain itu, informasi yang 

disampaikan dapat pula lebih lengkap dan mengandung informasi kuantitatif 

untuk aspek lingkungan tertentu yang terkait dengan produk tersebut. 

Ekolabel dapat dibuat oleh produsen, importir, distributor, pengusaha ‘retail’ 

atau pihak manapun yang mungkin memperoleh manfaat dari hal tersebut.  

b. Tujuan Ekolabel 

Ekolabel dapat dimanfaatkan untuk mendorong konsumen agar memilih 

produk-produk yang memberikan dampak lingkungan yang lebih kecil 

dibandingkan  produk lain yang sejenis. Penerapan ekolabel oleh para 

pelaku usaha dapat mendorong  inovasi industri yang berwawasan 

lingkungan. Selain itu, ekolabel dapat memberikan citra yang positif bagi 

‘brand’ produk maupun perusahaan yang memproduksi dan/atau 

mengedarkannya di pasar, yang sekaligus menjadi investasi bagi 

peningkatan daya saing di pasar.  

Bagi konsumen, manfaat dari  penerapan ekolabel adalah konsumen 

dapat memperoleh informasi mengenai dampak lingkungan dari produk 

yang akandibeli/digunakannya. Karena kepentingan tersebut, konsumen 
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juga memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penerapan 

ekolabel dengan memberikan masukan dalam pemilihan kategori produk 

dan kriteria ekolabel. Penyediaan ekolabel bagi konsumen juga akan 

meningkatkan kepedulian dan kesadaran konsumen bahwa pengambilan 

keputusan dalam pemilihan produk tidak perlu hanya ditentukan oleh 

harga dan mutu saja, namun juga oleh faktor pertimbangan lingkungan.  

Ukuran keberhasilan ekolabel dapat dilihat dari adanya perbaikan 

kualitas lingkungan yang dapat dikaitkan langsung dengan produksi 

maupun produk yang telah mendapat ekolabel. Selain itu, tingkat peran 

serta dari kalangan pelaku usaha dalam menerapkan ekolabel juga 

menjadi indikator penting keberhasilan ekolabel.  

Produk yang diberi ekolabel selayaknya adalah produk yang dalam daur 

hidupnya mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, 

pendistribusian, penggunaan, dan pembuangan setelah penggunaan, 

memberi dampak lingkungan relatif lebih kecil dibandingkan produk lain 

yang sejenis. Ekolabel akan memberikan informasi kepada konsumen 

mengenai dampak lingkungan yang ada dalam suatu produk tertentu 

yang membedakannya dengan produk lain yang sejenis.  

Sertifikat ekolabel adalah sebuah label produk yang menunjukkan bahwa 

produk tersebut diproduksi dengan mengindahkan kaidah-kaidah 

kelestarian lingkungan hidup. Dengan ini konsumen dapat mengetahui 

mana produk yang ramah lingkungan dan mana yang tidak. Sertifikat 

ekolabel untuk produk yang bahan bakunya berasal dari sumber daya 

alam, dan menunjukkan produk tersebut benar-benar berasal dari 

sumber daya alam yang dikelola secara lestari serta proses produksinya 

tidak merusak lingkungan. 

Ada tiga kriteria utama konsep kelestarian sumber daya alam di dalam 

sertifikasi ekolabel. Ketiga kriteria itu adalah kelestarian produksi, 



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

 160 

ekologi, dan sosial budaya. Dalam sertifikasi ekolabel, ada dua prinsip 

yang dipegang teguh. Pertama, sertifikasi ini bersifat sukarela sesuai 

dengan kebutuhan pasar (market-based approach). Kedua, proses 

sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang independen. 

Di Indonesia, sertifikasi ekolabel baru diterapkan terhadap produk hasil 

buatan, terutama kayu dan olahannya. Pelaksanaannya harus dilakukan 

karena tingkat kerusakan hutan di Indonesia sudah sangat 

memprihatinkan. Selain itu sertifikasi ekolabel sudah menjadi 

keniscayaan global di dalam perdagangan internasional. Kinerja ekspor 

Indonesia bisa sangat terganggu kalau industri ekspornya tidak 

memenuhi persyaratan ekolabel, padahal tidak sedikit industri, terutama 

industri hasil hutan yang kelangsungan hidupnya sangat dipengaruhi 

pasar ekspor. 

Sertifikasi ekolabel pertama kali dilakukan di Jerman pada tahun 1977. 

Program ini dikenal dengan nama Blue Angel Program. Tiga tahun 

kemudian, Jepang, Kanada dan Amerika Serikat melakukan hal yang 

sama. Gagasan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia pada tahun 

1990. 

3. Ekoefisiensi 

a. Konsep Ekofisiensi 

Ekoefisiensi telah didefinisikan sebagai sebuah konsep dan strategi 

dalam pengurangan ketergantungan terhadap “penggunaan alam” 

dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia (kesejahteraan) serta memungkinkan generasi 

sekarang dan masa depan untuk mendapatkan dan menggunakan 

lingkungan secara merata. 
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b. Karakteristik Ekoefisien 

Ada empat karakteristik utama dari perusahaan ekoefisien yaitu. 

1) Perusahaan ekoefisien harus proaktif, bukan reaktif. Kebijakan 

dibuat dan didorong oleh perusahaan untuk kepentingannya 

sendiri dan kepentingan pelanggannya. Hal ini terjadi bukan 

karena dipaksa oleh satu atau beberapa kekuatan eksternal; 

2) Ekoefisiensi harus dirancang, bukan ditambahkan. Krakteristik ini 

mengimplikasikan bahwa optimalisasi ekoefisiensi membutuhkan 

upaya perusahaan berkaitan dengan produk dan proses untuk 

menginternalisasi strategi; 

3) Fleksibilitas adalah suatu keharusan dalam implementasi strategi 

yang ekoefisien. Inovasi teknologi dan evolusi pasar harus selalu 

diperhatikan 

4) Ekoefosiensi bersifat menyeluruh, tidak sporadis. Pada 

lingkungan bisnis global yang modern, usaha yang dilakukan tidak 

hanya harus bersifat lintas sektor industri, tetapi juga bersifat 

lintas batas nasional dan budaya. 

c. Prinsip ekoefisiensi 

Prinsip ekoefisiensi adalah bahwa bahan dan energi yang tidak 

termanfaatkan dalam suatu sistem proses produksi akan terbuang 

menjadi limbah (padat, cair, dan gas) dan menyebabkan 

peningkatkannya social cost untuk proses lanjutannya, dengan 

meningkatkan efisiensi semakin banyak bahan dan energi yang 

termanfaatkan dalam proses produksi sehingga semakin sedikit yang 

terbuang. Ditinjau dari aspek ekonomi, peningkatan efisiensi akan 

mengurangi bahan baku sebagai faktor produksi dan energi yang 

dibutuhkan, sehingga biaya produksi turun dan berpotensi untuk 

meningkatkan profit. Sedangkan dari aspek lingkungan hidup berarti 

makin sedikit bahan baku dan energi yang terbuang percuma, 

sehingga semakin sedikit limbah yang dihasilkan maka dampak 
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terhadap lingkungan hidup dapat ditekan. Hal itu dapat diterapkan 

dalam pemanfaatan Hutan, Lahan  Pertanian, Tambang, Air, Industri, 

dan Pemenuhan Sumber Energi. 

4. Pembangunan Berkelanjutan 

a. Konsep Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu 

lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan 

mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, 

pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Di dalam beberapa 

dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut 

ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar 

pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Di bawah ini 

digambarkan skema pembangunan berkelanjutan  sebagai berikut. 

 

 

 Gambar 4. Skema Pembangunan Berkelanjutan  

 

Skema pembangunan berkelanjutan pada titik temu tiga pilar tersebut, 

Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh 

menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan 

bahwa "... keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana 

pentingnya keragaman hayati bagi alam". Dengan demikian 
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"pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, 

namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, 

emosional, moral, dan spiritual". Dalam pandangan ini, keragaman 

budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan 

pembangunan berkelanjutan.  

Berikut beberapa pengertian mengenai pembangunan berkelanjutan. 

Ordóñez dan Duinker (2010) menyebutkan bahwa pembangunan 

berkelanjutan adalah:  

1) Sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial dan 

ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia,  

2) Memenuhidan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi 

mendatang,  

3) Kegigihan atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (sosio-

politik atau alam) dalam waktu tak terbatas,  

4) Integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan lingkungan secara 

koheren sehingga generasi manusia dan makkhluk hidup lain dapat 

hidup pada saat ini maupaun pada masa mendatang tanpa batas, 

5) Memenuhi kebutuhan dan aspirasi dibawah faktor pembatas 

lingkungan, sosial dan teknologi,  

6) Hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan  

7) Menjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam. 

 

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

(IUCN) (1980) dalam world conservation strategy mendefinisikan untuk 

menjadi sebuah pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan 

pembangunan harus mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial 

maupun ekonomi yang berbasis pada sumberdaya kehidupan dan 

mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian jangka panjang 

maupun jangka pendek dari sebuah tindakan alternatif. 

Sementara itu Food and Agriculture Organization (1995) melalui komisi 
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perikanan mengartikan pembangunan berkelanjutan, yang dituangkan 

dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries, adalah pelestarian dan 

pengelolaan sumberdaya alam ditujukan untuk menjamin 

keberlanjutan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. 

Pengembangan konsevasi seperti tanah, air, 

tanaman dan sumberdaya genetik tidak menyebabkan degradasi 

lingkungan, menggunakan teknologi yang tepat dan dapat diterima 

secara sosial dan ekonomi. 

Undang–undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan 

sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan 

hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk 

menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, 

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa 

depan. Berpijak dari pengertian-pengertian di atas, paradigma 

pembangunan yang semula berfokus pada pertimbangan ekonomi 

semata bergeser kepada paradigma pembangunan dengan sektor 

lingkungan dan sosial sebagai sektor yang tidak bisa ditinggalkan. 

 

b. Dimensi Pembangunan Berkelanjutan 

Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan memiliki empat 

dimensi yaitu, dimensi ekologis, dimensi sosial-ekonomi-budaya, 

dimensi sosial politik dan dimensi hukum-kelembagaan. Dari sisi 

dimensi ekologis, secara prinsip agar dapat terjaminnya pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) diperlukan : 

a) Keharmonisan spasial (spatial suitability) 

b) Kapasitas asimilasi 

c) Pemanfaatan berkelanjutan 
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Syarat keharmonisan spasial adalah suatu wilayah pembangunan 

seperti kota dan kabupaten diharapkan tidak seluruhnya diperuntukan 

bagi zona pemanfaatan tapi harus pula dialokasikan sebagiannya untuk 

kawasan konservasi maupun preservasi. Keberadaan kawasan 

konservasi dan preservasi dalam suatu wilayah pembangunan sangat 

vital dalam memelihara berbagai proses penunjang kehidupan seperti 

membersihkan limbah secara alami, siklus unsur hara dan hidrologi 

serta sumber keanekaragaman hayati. 

Dari dimensi sosial ekonomi, pola dan laju pembangunan harus dikelola 

sedemikian rupa sehingga total permintaannya (demand) terhadap 

sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan tidak melampaui 

kemampuan suplainya. Kualitas dan jumlah permintaan tersebut 

ditentukan oleh jumlah penduduk dan standar kualitas kehidupan 

masyarakatnya. Secara sosial-ekonomi, konsep pembangunan 

berkelanjutan mensyaratkan bahwa manfaat yang diperoleh dari 

kegiatan pembangunan suatu daerah harus diprioritaskan untuk 

kesejahteraan penduduk. 

 

c. Peran Penduduk Dalam Pembangunan Berkelanjutan 

Penduduk merupakan bagian penting atau titik sentral dalam 

pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah 

sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Jumlah 

penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun 

memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya 

kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya 

dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas.  

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara, 

diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari 

penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan 
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mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan 

maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga 

harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah 

penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung 

lingkungan. 

Konsep pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mengandung tiga 

elemen dasar; tidak hanya elemen tradisional 'lingkungan' tetapi juga 

elemen 'sosial' dan 'ekonomi' dari pembangunan yang harus disertakan. 

Aspek 'manusia' kemudian menjadi salah satu isu sentral dalam 

pelaksanaan pembangunan perkotaan.  

Di lain pihak, secara teknis konsep pembangunan berkelanjutan dalam 

penataan ruang perkotaan mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1) Pemanfaatan sumber daya perkotaan dengan menimbang wilayah 

yang lebih luas 

2) Pengembangan bentuk dan struktur perkotaan yang hemat energi 

3) Pemanfaatan lahan perkotaan yang menghindari kawasan peka 

lingkungan 

4) Penggunaan prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) sebagai salah satu dasar dalam penilaian usulan 

pembangunan kegiatan yang diduga akan memberi dampak penting 

terhadap lingkungan hidup perkotaan. 

 

d. Upaya Pelestarian Lingkungan dalam Kaitannya Pembangunan 

Lingkungan di  Sekolah 

Berbagai upaya pelestarian lingkungan dalam kaitannya pembangunan 

berkelanjutan banyak dilakukan masyarakat. Sebagai masyarakat 

pendidikan di sekolah, maka perlu upaya nyata yang dilakukan peserta 

didik walaupun hanya berskala sekolah. Harapannya, dari lingkup 

sekolah dapat dikembangkan ke lingkup tempat tinggal mereka. 
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Adapun aktivitas yang dapat dilakukan di lingkup sekolah adalah 

pembuatan Lubang Resapan Biopori (RLB) dan pembuatan peta hijau 

(Green Map). 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

1. Sebuah pabrik kimia diprotes oleh masyarakat setempat karena 

mencemari lahan pertanian. Akhirnya pabrik ditutup dan tidak 

berproduksi lagi. Kasus ini tidak akan terjadi apabila pabrik .… 

a. Memproduksi sumber daya alam 

b. Mengolah limbah 

c. Memperkerjakan masyarakat 

d. Mempertimbangkan kerugian masyarakat 

e. Memperhatikan bahan baku 

Kunci Jawaban: b 

 

2. Sebelum melaksanakan sebuah proyek perusahaaan harus melakukan 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), karena AMDAL penting 

untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Fungsi Amdal dalam 

pembangunan berkelanjutan adalah.... 

A. mentaati peraturan pemerintah 

B. menambah pemasukan daerah 

C. mencegah kerusakan lingkungan 

D. memenuhi syarat pelaksanaan proyek 

E. memantau pelaksanaan pembangunan 

Kunci Jawaban: C 

 

lahan pertanian tercemar akibat pabrik kimia tidak melakukan 

pengelolaan/pengolahan limbah. Sehingga menimbulkan keresahan bagi 

masyarakat. Terlebih lahan pertanian merupakan lahan produktif yang 

berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat 
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B. Pengembangan Soal HOTS 

1. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : 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 3.3. menganalisis 

sebaran dan 

pengelolaan 

sumber daya 

kehutanan, 

pertambangan, 

kelautan, dan 

pariwisata 

sesuai prinsip-

prinsip 

pembangunan 

berkelanjutan 

Pengelolaan 

sumber 

daya alam 

Indonesia 

Pemanfaatan 

sumberdaya 

alam dengan 

prinsip-prinsip 

pembangunan 

berkelanjutan 

 

Disajikan, 

kegiatan-

kegiatan 

pengelolaan 

sumber daya  

alam, peserta 

didik dapat 

menentukan 

pengelolaan 

sumber daya  

alam yang 

sesuai dengan 

prinsip-prinsip 

pembangunan 

berkelanjutan 

1 L3 Pilihan 

Ganda 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XI Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI DASAR  
Buku 
Sumber :  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penal
aran 

3.3. menganalisis sebaran 
dan pengelolaan 
sumber daya 
kehutanan, 
pertambangan, 
kelautan, dan 
pariwisata sesuai 
prinsip-prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Dibawah ini pengelolaan hutan yang sesuai 

dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 

adalah .... 

a. melakukan pemanfaatan dan membiarkan 

hutan tanpa sentuhan 

b. menindak pelaku pengerusakan dan 

pembajakan kawasan hutan 

c. memberi kebebasan dalam mengeksploitasi 

hutan dan lingkungan 

d. menjamin ketersediaan di masa kini dan 

masa yang akan datang 

e. mengutamakan efektifitas dan efisiensi 

dalam pengelolaan hutan 

 

LINGKUP MATERI 

Pengelolaan sumber daya 

alam Indonesia 
 

MATERI 

Pemanfaatan sumberdaya 

alam dengan prinsip-

prinsip pembangunan 

berkelanjutan 

 

 

Kunci 
Jawaban 

d 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan, kegiatan-
kegiatan pengelolaan 
sumber daya  alam, 
peserta didik dapat 
menentukan pengelolaan 
sumber daya  alam yang 
sesuai dengan prinsip-
prinsip pembangunan 
berkelanjutan  
 
 
 
 

√   

PAKET - … 
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2. Mata Pelajaran Geogarfi 

Jenis Sekolah  : SMA 

Kelas   : XI 

Mata Pelajaran  : Geografi 

 

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 

 1 Menganalisis 
sebaran dan 
pengelolaan 
sumber daya 
kehutanan, 
pertambangan, 
kelautan, dan 
pariwisata 
sesuai prinsip-
prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 

Pengelolaan 
sumber 
daya 
Indonesia 

Pemanfaatan 
sumber daya 
alan dengan 
prinsip-
prinsip 
pembanguna
n 
berkelanjutan 

Peserta didik 
dapat 
mencontohka
n  penerapan 
prinsip 
ekoefisiensi 
dalam bidang 
kelautan 

2 L2 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 :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

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

 

Nomor 
Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Kementerian kelautan dan perikanan telah melakukan upaya 

penyelamatan dan penataan pengelolaan sumber daya 

kelautan kita. Berikan empat contoh penerapan prinsip 

ekoefisiensi dalam pengelolaan sumber daya kelautan ! 

 

 

LINGKUP MATERI 

Geometri dan 

pengukuran 
 

MATERI 

Keliling dan luas 
bangun datar 

 

Kunci 
Jawaban 

 

INDIKATOR SOAL 

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

 

  

√   

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 materi Hakikat Geografi dalam hal ini dijabarkan ke dalam 

beberapa submateri atau unit pembelajaran. Pada submateri atau unit 

pembelajaran Hakikat Geografi terdiri atas 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 

Setelah mempelajari unit pembelajaran ini, diharapkan terjadi umpan balik 

yang dapat mendukung peningkatan kompetensi guru. Indikator tersebut 

dapat terlihat apabila guru mampu: 

1. Mengembangkan unit/unit pembelajaran mata pelajaran Geografi  di 

Sekolah Menengah Atas yang disesuaikan dengan karakteristik 

kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik. 

2. Merancang proses pembelajaran Geografi di Sekolah Menengah Atas 

dengan menggunakan pendekatan saintifik yang menekankan pada 

keaktifan peserta didik untuk menemukan pengetahuan secara mandiri. 

3. Memperbaiki proses pembelajaran Geografi di SMA yang selama ini 

masih banyak menggunakan metode konvensional menjadi pola 

pembelajaran berorientasi keterampilan abad 21 (kompetensi 4C). 

4. Membuat soal evaluasi yang harus disesuaikan dengan target 

kompetensi dasar sehingga benar-benar mengukur kemampuan yang 

semestinya harus dikuasai oleh peserta didik. 

5. Proses pembelajaran Geografi diarahkan membahas berbagai 

permasalahan kontektual nyata dari fenomena geografi  yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga proses pembelajaran geografi di Sekolah 

menjadi lebih bermakna. 
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PENUTUP 

Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan dalam paket unit 

pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi acuan Saudara dalam 

mengembangkan pembelajaran Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

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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