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BIOSFER DAN ASPEK SEBARAN

HE}YAN DAN TUMBUHAN

'l_.,, rri l'
:--.1'r.' "l Iil

Bicsfer ?)22^i cagianiuardariplanetBumi,mencakupudara,daratan,danair,yangmemungkinkan
'.::- -r-:-ts3sbrotikberlangsung.Dalampengertianluasmenurutgeofisiologi,biosferadalah

:r: :l s : l.aiyang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antarmereka, termasuk
-,= :='1.' -rsur litosfer (batuan), hidrosfer (air), dan atmosfer (udara) Bumi Bumi hingga
..= 

=^ 
s::,-satunya tempat yang diketahui yang mendukung kehidupan. Biosfer dianggap
selama sekitar 3,5 milyartahun dari4,5 milyar tahun usia Bumi.
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' ':-lelaskan pengertian fenomena biosfer.

- '.'=rganalisis sebaran hewan dan tumbuhan.



j Biosfer te'l ' :.' ' 2'-a bio yang berarti hidup dan sphere yang berarlr iapisan. Jadi secara harfiah

i biosfer berai :: =a- ::'npat makhluk hidup atau organisrne, Meltputi laprsan i ngkungan di permukaan
j bumr 2 , :z- 

=-* 
:.'.'7ang mendukung kehidupan.

3 :='=- . -= =' "ptsan 
tempat tinggal makhluk hidup, terutama flora oar iauna, baik yang ada di

a?'?"-^ a -: -- -:2'a

-.' -',ang memengaruhi persebaran makhluk hidup:
I -aca dan iklim (klimatik) suhu, curah hujan, kelembaban dan ang "
(eadaan tanah (edafik); humus, tekstur, tingkat kegemburan, mineral la.z z: Can kandungan

-dara
Relief/ketinggian tempat yang memengaruhi pola penyinaran matahari
Manusia (biotik)

..-=..,j

Macam komunitas tumbuhan adaiah secagai berikut.
1. Hutan, tumbuhan utama berupa pchon-pohon besar

Hutan dibagi lagi menjadi 3 macam yaitu:

a. Tropis

Gambar Persebaran hutan tropis di dunia
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wilsvelu
Wrtayan fropik - sub tropik: daerah aliran sungaiAmazon, Amerika Tengah, sebagian
besarAsia Tenggara, Papua Nugini, lembah Kongo diAfrika

ArtLeui
1) Curah hujan cukup merata sepanjang tahun, rata-rata 2250mm/th,
2) Suhu udara: 23 - 31"C, perubahan suhu relatif kecil
3) Matahari bersinar sepanjang tahun
4) Hr.yau sepanjang tahun

5) Ketinggian pohon dapat mencapai 50m

6) Keanekaragaman flora dan fauna yg paling tinggi

n Pohon-pohon utamanya berdaun lebar dan lebat serta selalu hijau.

iJtan Gugur

Sambar Hutan Gugur

Ciri-ciri:
' I --=- - - =- - =-='=::: =-. =-: :a^Li
2, P:':--::-:-: 

=2--.='= --.'=.alJan jumlahtumbun-tumbuhanrelatif sedikit.
3: lvle-: -':2 Z-:=: ^.--< * :?r- :a^as gugur irr3in oan semi.
A (' r^- F ^- -:r,r vs,a -.4 = =.=:=_= --l .i,= J
q\ Pnnrr_- ^ .^ a^^^. --_- _.--:=-=-.=-=- -3S - ::-3_S (eOasar.
A\ Ea,,nov) r oJ:id .Eia .qv= -=. - -:= _ -= -= -

Wilavah:
Didaerah beriklim sedang alura rain BenuaAnierixa. Kepulauan lnggris danAustralia.
lklim sedang:Asia Tengah Cina Korea. Jepang Pantar Barat dan TimurAS.

Gambar Hutan tropis
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Taiga
Cirj-qiri:
1) Merupakan bioma terluas

2) Musim yang cukup jauh antara musim panas dengan musrm dingin
3) Pertumbuhan tanaman dimusim panas (3-6 bulan)
4) Jenis hutan homogen dingin cukup panjang, sedangkan musim panas sangat singkat.
5) Selama musim dingin air tanah di daerah ini menjadi es dan mencapai 2 meter di

bawah permukaan tanah

6) Hutan yang gelap dan misterius (bahasa Rusia)
71 Derbedaan suhu

8) Hijau seoanjang tahun

9) Fiora berdaun jarum (konifer) contoh pinus

10) Fauna beruang hitam, serigala, tupai, burung-burung yang bermigrasi

Wilavahi
Daerah antara kutub cengan sub tropika (Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, Kanada.

Flora yang ada Jenis ricn:l-.r teruiama pohon aider, spruce, birch dan juniper yang bentuk
daunnya sepertijarum d:n tarai iei'hadap kekeringan.

Padang rumput, tumbuhan utama acalan run:crt
Dibagidalam 2 macam,

a, Sabana

Gambar Sabana

CiriOiri:
1) Padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon yang tumbuhnya
2) Pohon-pohon yang ada sejenrs palem dan akasia.
3) Umumnya terbentuk di daerah tropika dan sub tropika
4) Temperatur udara panas sepanjang tahun

5) Hujan musiman

6) lntensitas curah hujan labil

menyebar.
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71 Padang rumput yang diselingi oleh phon-pohon (sangat jarang; ElB) Flora. palem, akasia #9) Fauna: kuda, zebra, anjing hutan, macan tutul, singa e{
Ll

Wilavah: ;!
Afrika, Amerika Selatan, Amerika Se'ikat bagian barat. Argent:na Ausiral a ffi
Wilayah tropika - sub tropika: Afrika, Amerika Selatan, Australia :jqt

b. stepa 
#
ri
ri,'lffi a ryq_"4-:: 

_;d..9 p6.Lt
wht

-9

Ciri-ciri:
1) Pada umumnya mempunyaicurah hujan yang tielak ieratur
2) Di padang rumput tidak mampu menyimpan air karena tingkai porositasnya rendah,
3) Pohon yang khas seperti akasia
4) Curah hujan 250-500mmlth
5) Peresapan air (porositas) tinggi
6) Drarnase kurang bark
-=

-3

. -=--=::-' --:=:2.2^ ie(apal- Se-::a,a

Wrlava h:

Afr-rXa Are'<aS= 
='.=- ---a'-= 3='.:: --aa''.-=:=' -_.:'-a 

=Hongarra Rusa S: 
='.2^ 

:s 
=-=-:,-

Gurun
Dibagidalam 2 macam:

a. Gurun Pasir

Gambar Gurun
Ciri-ciri:
1) Curah hujan sangat rendah

2) lntensitascahaya mataharitinggi



Evapci'ast iEbtn tinEgt dai-r curah ..,2. )=- a --.=^?- .:-t=rung asin
Cural-r hrr.lan sangai renoah, < 2SOmrr l^
Kecepatan penguapan air- lebih cepat dar ..e s : :as :_-a. lulan)
Kelembapan udara sangat rendah
Perbedaan sr:hu siang denuan malam sangat rr-c j
Tanah tandus, tidak dapat menyimpan aii-
Flora; tumhuhan xerofrt (kaktus)
Fauna. unia. kadal. ular, tikus. kalalengking, burung na-:_

Wilavah:
Gurun Sahara Guirlri titeb e,an Grirun Gobi
Lintang 30-350Arneril<a Utara. Afrjka. Australia, Asia

Flora yang ada;
Umumnya merrriliki de un ,vang kecii seperti duri dan akar yang panja:c contch , kaktus,
semak-semak akasia dan pohan kurma

Tundra

Ciri-ciri:
1) Tidak dilumpai pepohonan kecuaii iumut
2) Musim dingin yang panjang dan gelap seda musim paias vang panjang dan terang.
3) lklim kutub
4) Musim dingin yang panjang (9 bulan), sedikit energi mataharr

!) Musim panas yang oendek (3bulan) masa pertumbuhan vegetasr
6) Flora: semak kerdil, lumut kerak, rumput
7) Fauna: bison berbulu tebal (musxosem), rusa kutub (reindeer;

Wilavah:
Di sekeliling lingkaran Artik dan putau-pulau kecil dekat antartika.
Flora yang ada :Lumut, runrput dan semak
Wilayah sekitar Artik dan Antartika

Kompetensi tiswa

Tugas Kelompok
Lakukan kegiatan berikut bersama dengan ketompokmu!
Buatlah kliping mengenai macam-macam hutan dan persebarannya didunial
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* j4{i tii xo*e"t"n*i r . s{,$€

A Pilihlah a. b, c, d atau e pada jawaban yang
- 3 :=':l ler-drri dari kata btc dan spfi*re.

-.:tere berarti .. .

= hrdup 11 iapisan
a lempat ; alam
c makhluk hidup

: i-apisan terftpal tinggal makhlilk hidup,
terutama fk:ra dan faL.:ra bark rTang ada
Cidarat maupun irdara Cisebut ,

paling tepat!

Vll ['i]hrr]- p,.,i .'' - 'a . . :
fi,ll l€ri.,ai:!i:i!a 3i = _ - J -

Vlll Mei"rlpakan It.i,.i.:':- .:
lX Fiora. be:'daut: jd. ,- - , -

Fin us

YJt g,,ie:UL.Liii: '.,, fiarr r-',
tli.1 d\ |

a I li iir, lV i;
ii li iii i\'r ir'"''i
c iil i"/ iv \rl Vli

d !v v vi \,/il vill
e V r.il ',,ril Vlll iX

Perhatikan gci:ln.::r ij! net*;ah lnii

Gambar di atas adaraii lenis hutan ....

a Hulan hujan troprs

b Hutarrgugur

c Stepa

d Taiga

e Tundra

8 Perhatrkan pernvataan-pernyataan di bawah
ini:

I Padang rumput yanq drselingi oleh pohon-

pohon yanq ti:mbuhnya menyebar.
!l Pohon,pchon yang arja sejenis palem dan

akasra

lll. Ljmumnya terbentuk di daerah tropika
dan sub tropika

lV. Paeiang rumput yang diselingioleh pohon-
pohon (sangat larang)

V. Di padang rumput tidak mampu
menyimpan air karena tingkat
porositasnya rendah.

Vl. Curah hujan 250-500 mm/th
Vll. Peresapan air (porositas) tinggi
Vlll. Drainase kurang baik

Ciri dari bioma sabana adalah ...

a trcposfer
b brosfer

c atmosfer

3 Faktor"yang memenqar"irhi perseharan
makhluk hrrJup adalah . j
a. cua6a, iklim keaoaai! tafiah dan re,:lief

b iklim edafik brolrk manusra
c ctJaca, relie{, biolrk clan atrrotik

kondisialam
d cuaca, rellef angin menus,a
e. cuaca, ikiim, relief, edafrk manusia

(biotic)

Tiga macam komunitas tumbuhan yaitu

a. hutan, gurun, padang rumput
b. hutan, danau, gurun

c. gurun. padang rumput, pegunungan

d danau, gurun pegunungan

e pantai pegunungan, gurrJn

Padang rumput terbagi dalam 2 rnacam
yaitu....
a sabana dan taiga
b stepa dan tundra
c sabana dan stepa
d tundra dan taiga
e. sabana dan tundra

Perhatikan ciri-ciri hutan di bawah ini

I Pohon-pohon tidak terlalu merapat
, ;a;'; lu:nlah tumbuh{umbuhan relatif
sed ikit

ll Mempunyai empat musim yaitu :

panas, gugur, dingin dan semi
lll Curah hujan cukup merata

sepanjang tahun, rata-rata
2250mmith

Mataharr bersinar sepanjang tahun
Hrlau sepanjang tahun
Keanekaragaman flora dan fauna
yang palrng tinggi

d kerak bumi
e stratosfer

IV

\/l
a. I, il, lll, iV
b, II, III, IV, V

c. lll, lV, V, Vl

d rvvvr vil
e. v vl, vll, vlll

fr: Geografi Kls. Xl SMA Smt. Gasal
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:='^altxan gambar dt ca.,,ah tnrl

Gambar di atas acialah bioma

- _'= .=-::=:=::--t_.'l dalam biomagurun

r S=-:. -:=-=. -_-:-i texi akasia dan

tse -

cakis dan akasia

:ar pohon kurma

: r!s dan pohon

^^-- ^._L^.-3' 
=> = -dl I f-r!)i, -'l I

a TaiEa

o Sabana
c Stepa

d Tunilr"a

e Gurlrr

Jawablah pertanyaan-pertanyaalr di fuaweh ir:!

1 Jelaskanpengertiandar-ibiosfer"l

Jawab:

dengan benar!

S e b u tka n fa kto r ya n g m e m e rr (:l ;r i r.r l'i i pe r-se i:a ra n rn a k h I u k h id u p I

Jawab.

Sebutkan ciri dari bioma hutan hujan tiopis!
Jawab

Jelaskanlah perbedaan bioma sabana dan stepa!

Jawab:

Sebutkan flora yang dapat tumbuh dalam hutan taigal

Jawab:

1. Persebaran tumbuhan di lndonesia
a Flora lndln+sia Barat

Meliputi wilayah Sumatera, Jawa dar, !,.alir-rrorr. ., .

Wilayah ini termasuk datam wilayah iklim Af (tropis
basah) Cirihutan hujan troprsnya: daun tebat, rata-rata
Ketrnggian pohon adalah 60m, banyak terdapat pohon
mernanjat, banyak tumbuh pohon epifit (pakis dan
anggrek)

Geografi Kls. Xl SMA Smt. Gasal
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Hewannya meliputi anoa, babi rusa, biawak, kuskus, komodo, buaya, ular dll
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Gambar Komodo

Fauna lndonesia Timur

Meliputi Papua dan pulau

terdiri atas kanguru, kadal,

(a ) Kasriari
i

(c) l(rrttgLrrLr

di sekitarnya sering disebut fauna :z^;<alan Sahul yang

kura-kura dan berbagai ienis bu ru'' g

Penggolongan Hutan
a. Berdasarkan jenis tumbuhan

1) Hutan Heterogen

Hutan yang ditumbuhi oleh berbagaijenis tanaman, m sa --:3^ 'Toa banyak

terdapat di luar pulau Jawa.

2) Hutan Homogen

Hutan yang ditumbuhi oleh satu jenis tanaman saja ca:= -- --^:2 hutan ini

dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya reboisasi/pengl =-a^
b Berdasarkan ketinggian tempat

1) Hutan Pantai (payau)

2) Hutan Rawa

3) Hutan Pegunungan

4) Hutan dataran rendah

c Berdasarkan keadaan iklim

1) Hutan Hujan Tropik

Hutan yang terdapat didaerah tropik yang mencapa:<ar nu1an merata sepanjang

tahun, banyak terdapat diAmerika Tengah dan Se a:an. Afrika, Asia Tenggara.

2) Hutan Musim

Hutan yang terdapat di daerah tropik dengan musim kemarau yang panjang

Sehingga menggugurkan daunnya, banyak :er:apat di lndia dan Asia Tenggara.

3) Hutan daerah sedang , yaitu hutan yang ter.acat didaerah 25"-40' LU dan LS

a Berdasarkan manfaat dan tujuan

1) Hutan lindung

Hutan yang berfungsrmenjaga kelestarian ianah dan tata airnya.

3eografi Kls Xl SMA Smt. Gasal K.rte
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8.

9.

Fauna yang terdapat diwilayah lndonesia

bagian Sarat adalah ....

a. anoa, babi rusa, biawak, kuskus,

komodo, buaya, ular

b. binatang menyusui berbadan besar;

trenggiling, bunglon, kijang

c. kanguru, kadal, kura-kura dan

berbagaijenis burung

d. cendrawasih, komodo dan ular

e. komodo, kijang dan harimau

Wilayah persebaran fauna bagian timur

sering disebut dengan ....

a. dangkalan sunda

b. dangkalan sahul

c. dangkalan papua

d. dangkalan lawa
e. dangkalankalimantan

Hutan yang ditumbuhi oleh berbagaijenis

tanaman, misal hutan rimba, banyak

terdapat di luar pulau jawa termasuk

dalam jenis ....

a. hutan lindung

b. hutan dataran rendah

c. hutan homogen

d. hutan heterogen

e. hutan hujan tropik

Macan: i;i3. 3€rdzsarkan iklim adalah ... .

a. hutan hoa'3gen Can heterogen

b. hutan peg-n,rg3. dan dataran rendah

c. hutan hu.]an:rcc s oan hutan musim

d. hutan rawa oan r-tar: pantai

e. hutan hujan trop s car hrtan taiga

Empat macam jenrs h.,tan vang terdapat di

lndonesia adalah ....

a. hutan musim, hutan hujan tropis, hutan

bakau, hutan sabana (stepa)

b. hutan musirn, hutan hujan tropis hutan

payau, hutan rawa

c. hutan hujan tropis, hutan bakau hutan sub

tropis, hutan taiga

d. hutan gugur, tundra, taiga, stepa

e. hutan taiga, sabana, stepa, hutan lindung

Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah

ini:

1) Melindungisatwa langka

2) Menyimpan serta mengatur persediaan air

3) Menyuburkan tanah
4) Mencegah erosi dan tanah longsor

5) Menjaga keseimbangan airtanah
6) Menyebabkan banjir

Manfaat berbagai lenis hutan yang ada di

lndonesia adalah ....

a. 1,2,3,4 d.1,2,3,5
b. 2,3,4,5 e.2,3,4,6
c. 3, 4, 5,6

10.

7.

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan penggolongan hutan dilndonesia!

Jawab:

2. Jelaskan 3 wilayah persebaran fauna di lndonesial

Jawab:

3. Sebutkan manfaat hutan !

Jawab:

Sebutkan jenis hutan di lndonesia dan jelaskan!

Jawab:

5. Jelaskan pengertian dari hutan suaka alam!

Jawab:

Geografi Kls. XISMA Smt. Gasal
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Kerusa"a- -a:,a- la-:_- a_-a- a,--.=-= 
= 

- :I tr-i r,_ L: ,a:-^,4 3ei-!Oa:a- ,Z^j)aZ* _=.-
,ia{i_ .,,alc sangat lama

2 Se eksiAram karena adanya penr,a- -!a- s-=:- -;. -^ 1=^ " :uo sehingga hanya makhruknr0up tertentu sa.1a yang dapat benara- - l_: r=^ ,=,!. -:^..,esuaikan diri. sereksi aramditentukan oleh dua faktor, yaitu alam dan nxr_-l_^
3 Adaptasi lingkungan. mampu atau tidaknya maKr _( - l.-: -=-.,;s,: <an diri dengan keadaan
. 9r, kondisi tingkungan hidupnya
4 Perusakan oreh Manusia: adanya tindakan manusia ,/enj <.2,..^2,=:;-:::asan ekonomidantuniutan hidup memburu hewan dan menebangi tumbuhan tlnpu r.- g. ....-,2^ pembangunanberkelanjutan.
5 Bencana Alam: berbagai bencana alam yang terjadi di muka bumr

s::a:kan oleh beberapa faktor berikut:
-/ ^ :_ 0 secara perlahan_lahan dalam jangka

Untuk menghindari kepunahan, maka dilakukan beberapa usaha antara lain larangan berburu dandibuatkan suaka margasatwa sebagai berikut:

PROPINSI LOKASI
MARGASATWA JENIS HEWAN

DI Aceh Kluet
Gunung Leuser

Orang utan, gajah
Orang utan, gaJah taprr macan, rusa

Sumatera Utara Srklndur
La ng kat

Gajah, orang utan
Gajah, orang utan, macan

Riau Keru m utan
Pulau Berkah

Gajah dan tapir
Buruna-burung laut

Sumatera Barat Rrmbo Pantai Siamang, tapir harimau
Lampung Waykambas Gajah, orang utan, harimau
Jawa Barat Panaitan dan Ujung Kulon Badak cula satu, babi hutan, banteng

dan rusa
Kalimantan Rarat Gunung Palung beKantan
Karlmantan Tengah Kotawaringin

Taniun Putinq
Bekantan, orang utan, banteng, babi
hutan

Sulawesi Utara .!yaspspqyaroja Penyu laut
Sulawesi Tengah Pati-pati, Lore Lindu

Kalamantan dan lombuyan
Rusa dan anoa

Bali Bali Barat Banteng dan jalak putih
Nusa Tenggara
Barat

Pulau Moyo Rusa, babi hutan, ayam hutan dan
burung

Nusa Tenggara
Timur

aoar Ktnca dan Walwuul Komodo

Papua Gunung Lorentz Walaby, ular sanca, landak, burung
nandur, kanguru pohon

,^ t
= --- 
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Untuk menjaga kelestarian satwa langka, maka penangkapan newan-hewan dan juga perburuan

haruslah mentaati peraturan tertentu seperti berikut ini:

a. Para pemburu harus mempunyai lisensi(surat izin berburu)

b. Senjata untuk berburu harus tertentu macamnya.

c. Membayar pajak dan mematuhi undang-undang perburuan.

d. Harus menyerahkan sebagian tr"ibr.:h yang diburunya kepada petugas sebaEai tropy, misalnya

tanduknya.

e. Tidak boleh berburu hewan-hevvan lanEka.

f. Ada hewan yang boleh ditangkap hanya pacla bulan-bulan tertentu saja. Misalnya. ikan salmon

pada musim berbiak di sungai tidak boleh ditangkap, atau kura-kura pada musim akan bertelur

g Harus melakukan kenvensi dengan baik. Konvensi ialah aturan-aturan yang tidak tertulis tetapi

harus sudah diketahui oleh si pemburu tiengan sendirinya. Misalnya, tidak boleh menembak

hewan buruan yang sedang trunting, cjan iidak boleh membiarkan hewan buas buruannya lepas

dalam keadaan ierluka

h. Mengembangbiakkan hewan yang hamorr ounah

i. Menyediakan makanan secara alamiah

Beberapa usaha untuk r'neiestarikan flcra aoaiah sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan secara keiat terutama terhadap perusak hutan dan penambang

liar.

b Melakukan reboisasiterhaciap hutan gundul

c. Melarang penggembalaan yang merusak hutan

d. Menjaga agar tidak terjadi kebakaran
. e. Menanam pohon pengganti

f Melarang ladang berpindah

g. Menetapkan hutan lindung

h. Melaksanakan tebang pilih

Sedangkan suaka alam untuk perlindungan tumbuhan sebagai berikut:

PROPINSI SUAKA ALAM JENIS TUMBUHAN

Sumatera Utara Sibolangit
Dolok Laut

Kebun botanis
Pinus merkusi

Sumatera Barat Batangalupuh
Beringin Sakti

Raflesia Arnoldi
Pinus benjamina

Kalimantan Barat Mandor Jenis anggrek

Jawa Tengah Wijaya Kusuma Bunga wijaya kusuma

Dl Aceh Aceh Raflesia Raflesia padma acehensis

Bengkulu Bengkulu Raflesia Bengkulu

1,,

i
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Lembar Kompetensi Siswa

Tugas Kelompok

Diskusiken secara kelompok permasalahan berikut!

1 Jeiaskanlah dampak dari penebangan hutan se.ar? iiar d:n bagaimzna cara menanggulangt 2:.^ ;=
haltersebutl

Bagaimana cara memperbaiki kcndrs trr:a- : r'i:-:s ? -ano terkena dampak kebakaran huia:

t -4*; u,, *ngu,*n:, , j_71:IJ^l\ "--

A. Pilihlah a, b, c, d atau e pada jawaban yang caling tepat!

1. Hewan yang oilrndungi cL Suiratera Utara 6
adalah
a. galah

b. komodo

c. cendrawasih
d banteng

e. anoa

2. Suaka margasatwa yang terdapat di 7.
Lampung bernama....
a. Rimbo pantai

b Gunung lerLser

c Langkat

C \.,Va,,,kamOaS

= K;' m i;n

i l1:i-:-u )'^ ; =^) 2\ cr :lr:

-2rt:i:-.: :.._'-: -t a^ h:r an

a ien;, iaul

b orang utar
c anoa

d siamang

e badak bercula salu

4 Gunung Lorenrz a l3 3 ^ : -"- 
=

margasatwa yang terdap:t :
a Bali

b NTB

c. f\nT

d Papua

e SulawesiLltara

5. Atrrran-aturan yang tidak te(ulis tetapr g

harus sudah diketahui oleh si pembrrru

disebrrt .

a koneksi

b konvensi

c. korelasi
d. knordinasi

e. konveksi

Proses penghijauan hutan disebut dengan ....

a. rehabilitasi

b. reboisasi

c. diversifikasi

d. intensifikasi

e. konvensi

Perhatikan pernyataan di bawah inil

1) Para pemburu harus mempunyai lisensi

(surat izin berburu).

2) Senjata untuk berburu harus tertentu

macamnya.

3) Membayar pajak dan mematuhi undang-

undang perburuan

4) Menanam pohon pengganti

5) Melarang ladang berpindah

6) Menetapkan hutan lindung

7) Melaksanakan tebang pilih

Usaha untuk melestarikan flora di Indonesia

yaitu pernyataan dengan nomor....

a 1,2, 3, 4

b. 2,3,4,5
c. 3,4, 5,6
d 4,5,6.7
e 1.2,5 6

RaflesiaArnoldi adalah flora yang dilindungi di

suaka alam daerah

a. Bengkulu

b. Sibolangii

c Batangalunuh

d. BerinEin sakti

e Dolok laut

Geografi Kls. Xl SMA Smt. Gasal
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: ;iggrek driindungi diwtla-vah ...

::eh

3engkulu

(airmantan Barat

: Jawa 
-tengah

3 Sumatera Barat

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebuikan upaya-upaya penyeiamatan flora di lndonesial

Jawab:

10. Tumbuhan yang dilindungi dt Suaka alam

beringin sak',r Surnatera Barat adalah ....

a. pinus merk-s

b raflesia arncldi

c. pinus benlamina

d. bunga wijaya kusuma

e. bunga anggrek

Sebutkan upaya-upaya penyeiamatan fauna cii lndonesiai

Jawab

J. Jelaskan peraturan perburuan yang diberlakukar dt lrdcnesta

Jawab

Sebutkan dan jelaskan fakior peryebac kerusakan hewan dan tumbuhanl

Jawab

Sebutkan lenis hewan yang dilindungidi propinsi Kalimantan Tengah!

Jawab

Geografi i(ls. Xl SlvlA Smt. Gasal *-;f rs,
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Pilihlah a, b, c, d atau e pada jawaban yang

i Brosfer terdiri dari dua kata, yaitu bio yang

beradi hidup sedangkan sphere artinya ....

2.

a habitat

b. adaptasi

c tempat

C jaringan

e. lapisan

Dibawah ini adalah faktor-faktor yang

r-'16rn p*! lgor uh i !leliio, tpan d, rnuka Lun ri,

kecuali ...

a. kelembaban

b. angin

c. tanah

d amplitudo

e. relief

Faktor-faktor lingkungan yang kurang

berpengaruh terhadap ekologi tumbuhan

di suatu tempat adalah . ..

a rklrm

b tanah

c relief

d air

e. cuaca

Ciri dari daerah tundra adalah ... .

a. hutan lebat dengan tumbuhan

beragam

b. daerah tanpa pohon atau padang

lumut

c. padang semak dan belukar

d hutan gugur daun

e. hutan homogen

Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1) Vegetasi pohon tinggi, semak belukar,

dan tumbuhan merambat.

(2) Hu1an sepanjang tahun

(3) Vegetasr berduri sejenis xerofit

(4) Vegetasi yang hidup agathis dan

konifera

(5) Suhu dan kelembaban udara selalu

tinggi

paling tepat!

(6) Curah hujan sedikit

(7) Hidup pada suhu dingin yang ekstrem

Ciri-ciri hutan hujan tropis ditunjukkan oleh

anaka...

a i11,12). {3,t

b (4), (5), (6)

c (1), (6i, (7i

d (2), (4), (6)

e (1), (2), (5)

. Pemisah antara flora dan fauna wilayah

lndonesia Barat dan lndonesia Timur adalah

a. zona tumbukan lempeng eurasia dengan

lempeng I ndo-Australia

b. dangkalan sahul

c. selat karimata

d. selat makassar

e. pulau sulawesidan maluku

7 . Tanaman yang terdiri atas semak, rumput dan

lumut, ketinggiannya kurang dari 5 meter dan

batangnya kecil (diameternya kurang dari 5

cm) dan kerapatannya cukup tinggisehingga

sinar matahari tidak bisa tembus ketanah

adalah . ..

a. hutan musiman

b. rumput

c. perdu

d ilalang

e. semak belukar

8. Penebangan hutan yang tidak terkendali dapat

menyebabkan....

a. peremajaan hutan

b. hilangnya kesuburan lahan pertanian

c. kerusakan hutan

d. berkurangnya biodiversity dan plasma

nuftah

e. berkurangnya luasnya hutan

20 I Geografi Kls. Xl SMA Smt. Gasal
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T'enggiling, menjangan, antelop, kuda

adalah hewan khas yang terdapat didaerah

a. neotropikal

b. palaertik

c. oriental

d. australian

e. ethiopain

10. Komunitas tumbuhan terdin dari ... .

a. hutan dan gurun

b. padang rumput dan gurun

c. hutan dan padang rumput

". 
d. hutan, padang rumput dan gurun

e. gurun, pegunungan dan padang rumput

11. Pala, kayu cempaka dan cemara geseng

terdapat di ... .

a. Pulau Sumatera

b. Pulau Jawa

c. Pulau Bali

d. Pulau Sulawesi

e. Kepulauan Nusa Tenggara

12. Biosfer adalah lapisan kehidupan yang

terdapat dalam geosfer, lapisan kehidupan

tersebut terdiri atas tiga kelompok besar,

yaitu ... .

a. udara, air dan tanah

b. tumbuhan, hewan dan manusia

c. sumber daya alam sumber daya

manusia, dan lingkungan hidup

d. kehidupan di darat kehrdupan dalam

air, dan kehidupan dalam tanah

e. flora, fauna, dan batuan mineral

13.- Jika kita melihat letak astronomis Sungai

Amazon diAmerika Selatan. letak wilayah

lndia barat dan Srilangka, serta letak

wilayah Kepulauan lndonesia pada sebuah

globe, dapat dipastikan bahwa biome yang

terdapat pada wilayah tersebut adalah ....

a. hutan peluruh

b. hutan pohon jarum

c. hutan berdaun kaku

d. hutan tropik basah

e. padang rumput

Jenis tumbuhan yang menutupi muka tanah ft

pada hutan drdaerah iklim sedang, yaitu .... $

a. pinus dan ek 
k

b. perdu-perduan 
ft

c. paku-pakuan dan lumut 
&d. terna berbunga ,I

e. pohon berdaun jarum 
fi

Padang rumput yang terdapat di bagian tengah 
$;

dan barat Amerika Utara merupakan bioma g

daerah iklim sedang, padang rumput itu dikenal $

dengan nama.... 
$

a. stepa i
b. pampa ?

c. sabana f

14.

15.

16.

d. prarri

e. tundra

Tumbuhan di daerah tundra ....

a. berbunga dengan warna yang mencolok

b. berbunga dengan warna yang kusam

c. berbunga dengan warna yang mencolok

dengan masa pertumbuhan yang sangat

panjang

d. berbunga dengan warna yang mencolok

dengan masa pertumbuhan yang sangat

lama

e. berbunga dengan warna yang mencolok

dengan masa pertumbuhan yang sangat

pendek

Beruang terdapat di ....

a. Madura dan Bali

b. Jawa dan Kalimantan

c. Sumatera dan Kalimantan

d. Jawa, Madura dan Bali

e. Sumatera

Hutan yang memiliki ciri berdaun lebar, hijau

pada musim panas, rontok selama musim

dingin dan tajuknya rapat merupakan ....

a. hutan peluruh (meranggas)

b. hutan tropik basah

c. hutan pohon jarum

d hutan berdaun kaku

e, hutan musim

17.

18.
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Sebutkan 5 penggolongan hutanl

Jawab:

Sebutkan contoh-contoh fauna di lndonesia bagian Barat, Tengah dan Timurl

Jawab

Sebutkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora cian fauna!

Jawab:

-fft .'" "-"-"' '""""
Setelah nempe.a.ar, oab rn srswa diha'apkar dapal

1 Mendeskripsikanpengertianfenomenagecsfer

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengarun ter,i-aaap <ebe'adaan flora dan fauna.

3 Mengidentifikastsebaran hewql dan tumbuhan dipermukaan birn

4 Menganalisis persebaran hewan dan tumbuhan di lndonesia

5. Menyimpulkan hubungan sebaran hewan dan tumbuhan kondisi fisik dengan lingkungannya

6. Membuat laporan tentang dampak kerusakan hewan dan tumbuhan terhadap keberadaan kehidupan

Geografi Kls. Xl SMA Smt. Gasal



ANTROPOSFER DAN ASPEK
KEPENDUDUI(AN

Antroposfer adalah lapisan manusia yang merupakan tema sentral diantara sfera-sfera. Karena kajian
geografi merupakan tema sentral, maka kajian geografis sering disebut antroposentris. Pengertian yang

diperkenalkan oleh Eratosthenes, geografi merupakan ilmu yang mendeskripsikan manusia dengan
lingkungan alam diwilayah-wilayah tertentu berdasarkan data dan informasiyang diperoleh. Pengkajian
geografi berkaitan dengan aspek alam tentang tempat terjadinya gejala dan aspek manusia penghuni

alam tersebut. Karl Ritter menyatakan bahwa geografi mempelajari bumi sebagai tempat tinggal manusia.
Pengertian tersebut sudah termasuk aktivitas manusia untuk mempertahankan hidupnya, juga dianalisis
penyebarannya, perkembangan, hubungan dan interaksinya secara keruangan.



Berasal darr bahasa Lel'r' Antropos = manusia, Sphare = lapisan

pengertian: Lapisan bumi yang terdiridari unsur kehidupan berupa manusia dan berkaitan dengan

peranan penduduk sebagai penghuni bumi terhadap unsur-unsur lain di Bumi

llmu yang mempelajarr tentang menyelidiki, mencatat dan mengolah data penduduk dengan

statistik untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan, kepadatan,

kelahiran, kematian, perpindahan dan persebaran penduduk disebut Demografi'

1. Dampak peledakan Penduduk

a. Persaingan laPangan Pekerjaan

b. Persaingan untuk mendapatkan pemukiman

c. KesemPatanPendidikan

2. Pengendalianpeledakanpenduduk

a. lnsentif dan sanxs,

b. Pendidikan tentang keluarga berencana

Komposisr Penduduk adalah gambaran keadaan penduduk disuatu daerah yang didasarKan

atas karakterrstik khusus dari penduduk

1. Menghitung jumlah Penduduk

a. Sensus Penduduk

Sensus dari bahasa Latin: "census , pada zaman Babilonia, Persia, China, hingga

Mesir. Di lndonesia pemerintahan Belanda (1930)disebut volkteling

Sensus penduduk (cacah jiwa) adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan,

pengolahan, dan pener':;ban informasi kependudukan mengenai seluruh penduduk di suatu

daerah/nega r a pada .'';aktu tertentu.

Sensus terbagi men.1adi2 macam, yaitu:

1) Sensus cle feclo cerhitungan penduduk yang dikenakan pada orang yang ada di

wilayah sensus pada saat pelaksanaan sensus.

Z,\ Sensus de 11re perhitungan penduduk yang dikenakan pada orang yang benar-

benai berdiam divrilaYah sensus.

b *"n't**!Xt,l 

rasr adatah pencatatan mengenai ketahiran dan kematian, serta segala kejadian

penting yang dialami penduduk, seperti perceraian, pernikahan, pengangkatan anak, iuga

perpindahan PenCuduk

c. Survey

Survey adalah perhitungan penduduk dengan cara mengambilcontoh darisuatu daerah.

2. Piramida Perrduduk

piramrda penduduk adalah grafik susunan penduduk menurut umur dan jenis kelamin

pada saat tertentu yang berbentuk piramida

daerah yang didasarkan

- : -.. - I Lt/--j 7j*tq!.w.74ysw
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Kompetensi

A. Pilihlah a, b, c, d atau e paeia jawaban yang

i Ilmu i"ang nlemr;eiajali tei'ltang
menyelidiki, rnencatat Can ::lengolah
data pendudt.ik dengai'r statistik untuk

mengetahui seqala sesratu Yang
berhubungar rJengan pelkenrbangan,

kepaclaian, keia:hiran kematian,
perpindahan dan persebaran penduduk 6.
disebut .. .

a. Geografl

b. Seismografi
c. llmutkependucukan
d Geologi
e. Demografi

2. Dalam menghitung lumlah penduduk

dapat dilakukan dengan 3 cai"a yaitu ..

a. sensus. tnsent;f survey

b. sensus, sall,:s,, ic;gisiiasi
c. registrasi, si.rtvey, sankst

d. insqntif, suryey, registrasi

e sensus legtsi as!. sdryey

3 Rangkalaii i<eq =ial yai-i g nreirpriti 
1

pengumpular-r cengc!ahan dan '

penertiban Ipf6i.1i',ss: keoandudukan
mengenai ggl1tL,ll- 1-9,.,i.;Jui di si,atu

daerah/negar-a pada viaki'.; teiieilli-
disebut .

a. r'egistrasi ,r

b sensus ?

c. suruey

4 PerhrttrfiQ6n OEI'iorrc:;t: v?^Q I i;-?'z.in
pada oraitg y'rrflo l)ciri 'ocr ,' 3e j i- , J;

wilayah serrstlg {ii:'q5'-1i

a. sensus
b sltn/ey I
C S€l-rSUS de 1,,rie

d regtstras:
e. SenS'US (g' {;1rt.;

5 Pirantida pertdutii,i Jerirag: dalanr ttga

macarr Yaiir, 
10

a. pirantida l)J,'!i! !:Ji . '?'ii,-Ui grafiat,

batu riisa,t

b. plramida l-rgr,(-i:i(llri- lii:-:?S, urAnat..
prisma

paling tepat!

c. piramida pe al- I *' J'anat batu nisan,
prisma

d. prramida peno!jc-( lrf;as oranat, batu

nisan
e. pirarnida pendudi-lx ker;cu: caiu nisan,

iirnas

Manfaat dari piramida penduduk adalah ....

a. untuk mengetahui perbandingan antara
jumlah laki-laki dan perempuan

b. untuk mengetahui perbandingan antara
jumlah tenaga kerja. dan struktur penduduk

suatu negara secara cepat.
c untuk mengetahut struktur penduduk suatu

negara secara cepat.
d. untuk nrengetahui jumlah laki-laki dan

perernpuan lumlah tenaga kerja, dan

struktur pendirduk suatu negara secara

cepat
e. untuk rnengetahui perbandingan antara

lur"nrair iaki-iakr dan perempuan, lumlah
daI- stiuk:iuf penduduk

Negar-a yang sebagran besar penduduknya

0eiaoa pacia kelompok usta tua bila
iigambarkan dalam piramida penduduk maka

ak3n berbent'-tK
a. limas
b. granat
c. batr-r nisan

ti. kerucut
e prisrna

l-ti b*il.rai: ili i!e.la!'a yal-rE memilikr piramida

i)e , ;(:Ui.!lik bel i-'+; 
'rril iiaSiOnef adalah

:i ':

c. i-tSii

Negar a'negaie bei'i<elr 5airq iliasanya memiliki

piranrida perii'idi;1": ra-i-qai't bentuk ..

a iridri:esia
b,. Swec:a

,-j. jepang

:.;lggris

cl ke:'ucut
,.. sies!oRer

i ;--^4+;aU I ilV' lill

^^-,^1,-ig. :6, :..: i

Jawablah peftanyaan-pertanyaart

1 Jelaskan rltia':l3('ai-r ltttsi;s

a. baiu nisizn

b limas
c. granat

Perhitungan pi-rirdudr..t k dengan cara
mengarnbil contoi: !a'' si:ati; daeiah disebut

dengan ..

a. sensus
b. sunvey

c. registrast

di bawah ini dengan benar!

Jawab

Geografi Kls Xl SMA Smt. Gasal

aaaaaaa,aaaaaaaaaaaaaaa

a a a,a a a a a a a a



2) Lahir m_ati (still birth) adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur
sekitar28 minggu, tanpa ada tanda-tanda kehidupan.

Faktor-faktor pronatalitas

Faktor-faktor antinatalitas

Cara pengukuran kelahiran
Angka kelahiran kasar (cBR), menunjukkan jumlah kelahiran tiap 1.000 penduduk
setiap tahun dengan rumus:

CBR=B/Pxk
Ket:
B : banyak anak yang lahir pada tahun tertentu
P : jumlah penduduk pada pertengahan tahun
k : konstanta (1.000)

Angka kelahiran menurut umur
wanita golongan umur tertentu

(ASBR), rnenunjukkan jumlah kelahiran setiap 1.000
setiap tahun. Rumus:

ASBR=B,/P,xk
Ket :

q, jumlah anak yang lahir dariwanita kelompok umur x
P, . jumlah wanita pada kelompok umurx
k . konstanta (1 000)

Kematian (Mortalitas;
Terdapat d'ua konsep, yaitu:
1) Mati (deafh)adalah menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen,

bisa terjadi setiap saat setelah ketahiran hidup
2) Lahir mati (fatal death) adalah peristiwa menghilangnya tanda-ianda kehidupan bayi

sebelum keluar dari rahim ibunya.

a. Faktor-faktorAntimortalitas

'i Ajaran agama yang melarang bunuh diri

terserang penyakit
b. Faktor-faktorPromortalitas

'r Kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai

c. Cara pengukuran kematian
Angka kematian kasar (CDR), menunjukkan jumlah kelahiran tiap 1.000 penduduk
setiap tahun dengan rumus:
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:

:Jumlah kematian
: jumlah penduduk pada pertengahan tai *
: konstanta (1.000)

Angka kematian menurut umur (ASDR), menunl---
wanita goiongan umur tertentu setiap tahun Rt-.

^- a. kelantran setiap 1.000

ilP'

:i d emigrasi kematian, imigrasi termasuk faktor-faktor pronatalitas adalah ...

.,i " 
imigrasi, emigrasi, urbanisasi a 1 2,3 : ': : d. 4, 5, 6

xkCDR
Ket :

P:
k:

.i 1

-i Tugas Kelompok il'j Hitunglahangkakematiankasardan anci=-= =''.- -=>z: trclaerahmuuntuktahun20ll! |
i i",

I ASDR = D,/P, x k

I D, . jumlah kematian dalan' 1: : ^ : -- --'-'
i I P, : lumlah penduduk pada rr= : *: l.: -
J: I k : konstanta(1.000)
;

-r= r,
- 

* --* Lembar Kompetensi Siswa . 
a F

"l*----i;

lJt
- 1o.u Lji homperens! 2 , 

t '
'i,,

:3 penduduk disebut 
^ "^.;-;"^^ ^^.^.,^-^^ 

il

$ g. komposrsipenduC.;k 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan dibawah 
$li o. t<epaoatan penduduk i

i c. junrlah penduduk ^ ]inggrnyl-tingkat 
pendidikan I

: O i:ertumOuhan pendudu k 2 Program Keluarga Berencana 
ia t/^,.,"^,.^:^ *.,r^ l:e. keseimbangan penduduk ': Kawin usia muda

r', l-i^^t-+ tznenha+anI T "gkat kesehatan ,!,,

i , CaUlar ta|+nr ^^^^^-,,hi 
- I r1.l 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi .* :^i0""'AE)trr 

rd.drr

j - 
p"rrrrorr,un penduduk adatah :" " : ::1.-?f?l-r11i]ii.di.l5 

'r,"rrniir; i;;;il ,itr.i.rri 5 De.aturan pemerintah

b. migrasi kelahiran, kematian 7 Semakin tinggi biaya hidup ;.

c. imigrasi, emigrasi, kelahiran D artara pernyataan-pernyataan di atas yang i.

''l A. Pilihlah a, b, c, d atau e pada javraban y,ang paling tepat! i
.1,ii 1 Keseimbangan dinar s ?''.='a , e<.-ale'- a natalitas d antinatalitas' kekuatan yang menar.a^ la. (e(uat3r^- : pronatalitas e. still birth i. KeKuatan yang menar.a^ la. (e(uatai'- : pronatalitas e. still birth 

?:,

kekuatan yanq ':=^j-':1J j-mlai : iivebirth :

Yang dimaksud dengan natural increase
adalah....
a pertumbuhan penduduk total

memperhitungkan migrasi
b. mengurangijumlahpenduduk
c selisih jumlah kelahiran dengan

jumlah kematian
d. menambah jumlah penduduk
e. menghrtung jumlah penduduk di masa

yang akan datang

Kelahiran seorang bayi dari kandungan
yang berumur sekitar 2B minggu, tanpa
ada tanda-tanda kehidupan disebut
dengan ..

a 2.3,4 e. 5, 6, 7
^)AEUJlJ

Yang dimaksud dengan angka kelahiran kasar
^!^i^l

a lrmlah kelahiran tiap 100 penduduk setiap
tahun

b. ;umlah kelahiran tiap 1.000 penduduk

setiap tahun
c. .lumlah kelahiran setiap 100 wanita

golongan umur tertentu setiap tahun
d jumlah kelahiran setiap 1 000 wanita

golongan umur tertentu setiap tahun

e. jumlah kelahiran setiap tahun

ri

L

4.
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Peristiwa menghilangnya tanda-tanda
kehidupan bayi sebelum keluar dari rahim
ibunya disebut ... .

a. mortalitas d. death

b. natalitas e. live birth

c. fataldeath

Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah
inil

1) Fasilitas kesehatan yang memadai

2) Lingkungan yang bersih dan teratur

3) Ajaran agama yang melarang bunuh diri

4) Tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi

sehingga penduduknya tidak mudah
terserang penyakit

5) Kurangnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya kesehatan

6) Kurangnya fasilitas kesehatan yang
memadai

7) Seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas
8) Adanyd-bencana alam yang meminta

korban jiwa

9) Terjadinyapeperangan

Faktor-faktor Promortal itas ditunjukkan oleh
pernyataan bernomor ....

a.1,2,3,4,5
b. 2, 3,4, 5, 6

d.

e.

4,5,
5, 6,

6,7,8
7,8,9

9.

c. 3,4,5,6,7
Yang dimaksud dengan angka kematian kasar
adalah . .

a. jumlah kematian setiap tahun
b. jumlah kematian tiap '100 penduduk setiap

tahun
c. jumlah kematian setiap 100 wanita

golongan umur tertentu setiap tahun
d. jumlah kematian tiap 1.000 penduduk

setiap tahun
e. jumlah kematian setiap 1.000 wanita

golongan umur tertentu setiap tahun

Apabila diketahui lumlah kematian di suatu
wilayah dalam 1 tahun adalah 50 orang.
Jumlah penduduk pada pertengahan tahun
sebanyak 200 orang. Maka angka kematian
kasarnya adalah ...
a. 50

b. 100

c. 150

10.

d 200

e. 250

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Jelaskan pengertian pertumbuhan pendudukl

Jawab: _

2. Sebutkan faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk!

Jawab:

3. Jelaskan 2cara mengukur pertumbuhan penduduk!

Jawab:

4. Sebutkan faktor-fa kto r antinatalitas !

Jawab:

5. Sebutkan faktor-faktor promor'talitasl

Jawab:

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah
atau negara.

Faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk adalah sebagai berikut:
1. Faktor fisiografis

2. Faktor biologi

3. Faktor kebudayaan dan teknologi

r4i !-!-!-E!-!-!.aaaaalaaaa.aaa

le

IU Persebaran dan Kepadatan Penduduk

.o.. a a,.t.a..r..t.-a.,t-...--t.,f ..t a-,t"a r..t.'..e.t t t 
',t 
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2.

Kepadatan penduduk dibedakan atas 2 macam, yaitu:

a. Kepadatan penduduk aritmatik, yaitu jumlah rata-rata penduduk setiap xnr:

Kepadatan penduduk aritmatik = jumlah penduduk/luas wilayah

b Kepadatan penduduk agraris, yaitu jumlah rata-rata penduduk petanisetiap satuan luas ia'=-
pertanian.

Kepadatan penduduk agraris = jumlah penduduk petani/luas lahan pertanian

Pendidikan
Halyang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di lndonesia adalah sebagai be.{-:

a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

b. Pendapatan penduduk yang rendah

c. Tidak meratanya sarana pendidikan

Langkah pemerintah untuk menaikkan tingkat pendidikan penduduk adalah seba::
bei'ikut:

a. Membangun sekolah-sekolah baru didaerah
b. Mengadakan perbaikan dan penambahan sarana sekolah

c. Menambah dan meningkatkan kualitas guru

d. Mencanangkan program wajib belajar dan orangtua asuh

e. Memberikan beasiswa kepada murid yang berprestasi atau kurang mampu

f. Menjalankan UUD khususnya pasal 31 tentang pendidikan

Kesehatan
Langkah pemerintah menaikkan tingkat kesehatan masyarakat adalah sebagai beri< -:

a. Memperbanyak dan meningkatkan fungsi rumah sakit, puskesmas dan lain-lain

b Menambah jumlah sena menaikkan kualitas tenaga medis

c Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan, gizidanlingkungan

d. Mengadakan imunisasi masal secara murah atau gratis

e. Membangun posyandu

Mata Pencarian Penduduk
Kebijaksanaan umum pemerintah dibidang perluasan kesempatan kerja, yaitu:

a. Kebijaksanaan di bidang ekonomi dan sosial

b. Kebijaksanaan sektor produksi

c. Kebqaksanaan regional (daerah)

d. Kebijaksanaankhusus
Kebijaksanaan khusus pemerintah, yaitu:

a. Mengurangi pengangguran di daerah-daerah berpenduduk padat, miskin, dan ra',,,=-

terhadap bencana alam

b. Meningkatkan penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan tenaga kerja

c, Meningkatkan katerampilan yang dapat berpengaruh pada peningkatan produktivitas

d. Meningkatkan hubungan perburuhan yang mantap dan dinamis

Pendapatan (Penghasilan)
Pendapatan per kapita adalah kekayaan rata-rata setiap orang di negara tersebul

Pendapatan perkapita = GNP/jumlah penduduk

GNP. pendapatan ekonomi nasional dalam satu tahun

Produk nasional bruto (PNB) atau GNP adalah indeks yang menggambarkan trn3.=
kemakmuran suatu bangsa.

3.

4.
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i.:e<s adalah jumlah darinilai/harga seluruh barang dar tasa','arg d hasilkan oleh suatu negara

aa am tahun tertentu.

Rasio ketergantungan (DR)adalah suatu angka yang ir31--.-;.ia^ cesar beban tanggungan

atau besar anEka ketergantungan dari kelompok usia produkt i'.e"=:e: <e onlpok tidak produktif

Rumusnya yaitu:
gP = (jml pddk usia muda + pddk usia tua) pddk usia

pddk usia muda ,";inur 0-'14 th

pddk usia tua draias 60 th
pddk usia produktif ;tmi1r 15-59 th

Ciri-cil-i yGly ;(!.ila{ ig, i,ai

nasional, yaitu:

1. Jumlah penduduk banyak

2. Pertumbuhan penduduknya cepat

3. Persebaran penduduk yang tidak merata

4. Komposisi penduduk kurang menguntungkan, usia muda terlalu banyak

5. Arusurbanisasitinggi
Usaha untuk mengatasi permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup anl.a:e a.
1. Membuat perencanaan, pengaturan dan pembatasan uisia minimal pernikahan

2. Menyusun perencanaan pengaturan dan pembatasan kelahiran

3. Meratakan persebaran penduduk

4. Memperluas kesempatan kerla

5. Mengembangkan iptek yang bersahabatdengan lingkungan

6. Melakukanperluasanincjusirialisasi

lnformasi kependudukan dapat dilihat melalui

Peta Persebaran Pend udr k

*, .;1r...!r,,

t | .t t'

, l!jl'-1i.r'I,

Grafik

Ada 2 macam grafik, yaitu grafik balok dan grafik lingkaran

..::a" -''.

;

.-:

.... .-'....::-1..ar:4///1/rgr,%w. 
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rs Kelompok
1. Carilah data mengenai tabel kepadatan penduduk lndonesia tahun 2009 di internet atau buku

I Z. Jelaskan apa pendapatmu dan pandanganmu tentang tabet kepadatan penduduk lndonesiaq 4. usrqoNql I aF

It tahun 2009!
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Kompetensi

Pilihlah a, b, c, d atau e pada jawaban yang

1. Bentuk penyebaran pendudur oi suatu
wilayah atau negara disebut denEan .

a. piramida penduduk

b. komposisipenduduk
c. kerapatan penduduk

d. distribusipenduduk
e. kepadatan pendudux

2. Faktor-faktor yang n"emengaruhi
penyebaran dan kepaoa:an penduduk

adalah 6.
a. biologi kimiav',i ler"c cgi
b. brologi k'r ai'. {ea-:aiaan
c. fisiografis bro'cgr <.eordayaan dan

teknologi
d. fisiografis, broiogi <r^r,awi

e. kebudayaan dan te..aclogi, biologi,
kimiawi

3. Perhatikanpernyataa'rberikutl
1) Tingkat kelahiran
2) Tempat tingga, yai r :a,K

3) Strategis
4) Tingkat kematran

5) Tanah subur
6) Relief baik
7) Angka perkawrnan

. Pernyataan yang merupakan faktor
fisiologis yang memengaru hi persebaran
penduduk adalah .. .

a. 1,2,3,4 d 3,4,5,6 7.
b.1,3,5,6 e.2,3,4,5
c. 2, 3,5,6

4. Pengertian dari kepadatan penduduk
aritmatik adalah .

a. jumlah rata-rata penduduk setiap 100

km2

b. jumlah rata-rata penduduk setiap km2

c. jumlah rata-rata penduduk petani
setiap km2

d. jumlah rata-rata penduduk petani
setiap satuan luas lahan pertanian.

e. jumlah rata-rata penduduk setiap
satuan luas lahan pertanian" 

B.

5. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Adanya program wajib belajar dan

orangtua asuh
2) Memberikan beasiswa kepada murid

yang berprestasiatau kurang mampu
3) Menjalankan LJUD khususnya pesal

31 tentang pendidikan

paling tepat!

4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat
akan pentingnya pendidikan

5) Pendapatan penduduk yang rendah
6) Tidak meratanya sarana pendidikan

Hal yang menyebabkan rendahnya tingkat
pendidikan di lndonesia adalah ...

d. 4. 5.6
e. 2.3.6

Perhatikan pernyataan di bawah inil

1) Membangun sekolah-sekolah baru di

daerah
Mengadakan perbaikan dan penambahan

sarana sekolah
Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan,
gizidan lingkungan
Mengadakan imunisasi masal secara
murah atau gratis

Membangun posyandu

Menambah dan meningkatkan kualitas
guru

7) Mencanangkan program wajib belajardan
orangtua asuh

Langkah pemerintah untuk menaikkan tingkat
pendidikan terdapat dalam nomor ....

d. 3,4,6,7
e.2,3,Q,7

c.1,2,6,7
Pengertian dari pendapatan per kapita adalah

a. pendapatan ekonomi nasional dalam satu

tahun
b. jumlah dari nilai/harga seluruh barang dan

jasa yang dihasilkan oleh suatu negara
dalam tahun tertentu

c. indeks yang menggambarkan tingkat
kemakmuran suatu bangsa

d. kekayaan rata-rata setiap orang di suatu
negara

e. pendapaian ekonomi nasional dalam 10

tahun

Suatu angka yang menunjukkan besar beban

tanggungan atau besar angka ketergantungan

dari kelompok usia produktif terhadap
kelompok trdak produktif disebut ... .

a. lndeks

b Rasio ketergantungan
c. Pendapatanperkapita
d. GNP
e. PNB

2)

c)

4l

5)

6)

a.1,2,3
b. 2,3,4
c. 1,4,5

a. 1,2,5,6
b. 2,3,4,6

Geografi Kls. Xl SMA Smt. Gasal
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A. Pilihlah a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling

1. Tingkat kesehatan pencludu','. dapat

dilihat dari angka ..

a. kentatian

b. kelahiran

c. kematian b,ari

d. rata-rata pei-'rdudi.li'l

e. kelahiran dan keniatran

2. Bentuk infcrmasi xependudukan yang

dapat memberikan gambaran

perkembangan penduduk pada suatu

daerah adalah .

a. tabel kelahiran penduduk

b. diagranr batang

c. diagram lingkar

d. peia kepaciatan pencJuc.luk

e. peta persebaran pettduduk

3. Sampai saat ini membuat komposisi

pendr"rduk masih dianggap penting karena

a. tiappenduduk nremilikikemampuan

dan poterisiyang sama

b. tiap wilayah (geografls), bierlagis, dar

sosial memiiiki pctensi yang berbeda

c. adanya keseragarnan format dan

bentuk informasi

d. penataan dan pengembangan

wilayah secara terpadu dan merata

e. tiap penduduk mempunYai
karakteristik yan g homogen

4. limu yang mempelajari tentang
menyelidiki, mencatat dan mengolah

data penduduk,dengan statistik untuk

mengetahui segala sesuatu Yang
berhubungan dengan perkembangan,

kepadatan, keiahiran kematian,
perpindahan dan persebaran penduduk

disebut ....

a. geografi

b. seismografi

c. ilmu kependudukan
' cl. geologi

e. demografi

i tepat!

Suatu angka yang menunjukkan besar

beban ianggr,rngan aiau besa' annka

ketergantungan da'i'-.51::np.3n u>ra

produktif terhadap kelompok tidak
produktif disebut ... .

a !ndeks

b Rasioketerp.:ntungan

c Pendapatan nerkapita

d GNP

e. PNB

Faktor-faktor yang memengaruhi pert,'tm-

buhan penduduk adalah ....

a. kelahiran, ken'ratian, urbanisasi

b. migras!, kelah ran, kenratian

c. imigrasi, enrigrast, Kelahi;"an

d. emigrasi, kematian. imlqrasi

e. irnigrasi,emigi'as; urbanisasr

Kelahiran seorang bayi dar kendunu.rir

yang berumur sekitar 2t nri ggu, tar:pa

ada tanda-tanda keiridLtp3;1 diseuui
J.-^- .!.luliu- r...,

a n^taiitas

b. p onatalitas

c. live birth

d. antinatalitas

e. still birth

8. Angka kebergat tungan (depeitcency

ratio), pada dasarnya mencerrninkarr ....

a. jumlah penduduk usia produktif yang

menanggung usia non produktif

b. jumlah penCuduk nonprodr"rktif yang

harus ditanggu lg negare

c. peresentase Penduduk usia

nonproduktif dibagi penriuduk non

p[OOL n,

d. jumlah oav lan anak-anak Yang

ditanggunl '-, ng tuanYa

e, persentase r lnduduk nonproduktif

yang ditangg rg penduduk produkiif

E

7.

Geografi Kls. Xl SMA Smt. Gasal a
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18. Perhatikan gambar di bawah inil

L rl-lrlr
.:

. ,...I

*,1;ii*;*:.*:

19 Negara yang sebagian besar penduduknya

berada pada kelompok usia tua bila

digambarkan dalam piramida pendui.luk makb

akan berbentuk....

a. limas

b. granat

c. batu nisan

d. kerucut

e. prisma

Di bawah ini negara yang memiliki piramida

penduduk berbentuk stasioner adalah ... .

a. lndonesia

b. Swedia

c. USA

d. Jepang

e. lnggris

20

Gambar di atas adalah

berbentuk....

a. limas

b. granat

c. batu nisan

p,i-amida penduduk

ci xei'ucut

e prisma

lsilah titik-titik di bawah ini ciengan i:enan!

1. Lapisan bumi yang rer:ti' cari unsur kehidupan berupa manusia dan berkaitan dengan pefanan

penduduk sebagar penghuni bumiterhadap unsur-unsur lain diBumidrsebut . .

2. Arti kata antropos ada:ah . .

3. Rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penertiban informasi

kependudukan mengenai seluruh penduduk di suatu daerah/negara pada waktu tertentu disebut

4. Pn = Po (1+r)^ merupakan rumus dari ....

5. Piramida penduduk ierbagi dalam tiga macam, yaitu ....

6. Yang dimaksud dengan natural increase adalah ... .

7. Pencatatan mengenai kelahiran dan kematian, serta segala kejadian penting yang dialami

penduduk, seperti perceraian, pernikahan, pengangkatan anak, juga perpindahan penduduk

disebut ... .

B. Keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan

yang mengurangijumlah penduduk disebut ....

9. Kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur sekitar 28 minggu, tanpa ada tanda-

tanda kehidupan disebut dengan .. .

10. Peristiwa menghilangnya tandatanda kehidupan bayi sebelum keluar darr rahim ibunya disebut

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan dan jelaskan caa-caru untuk memperoleh data penduduk!

.lawab.

Smt
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Piramida penduduk ada 3 sebutkan dan jelaskan

Jawab:

Apakah perbedaan dari pertumbuhan penCI: -. -

Jawab:

...,|
a am dan pertumbuhan penduduk tol=l!

4. Sebutkanfaktor-faktorpronatalitasi

Jawab:

Bagaimanakah usaha pemeri^ia- *=-

Jawab:

1 r g kat pendidikan warga negaranya!

*4{ nilul rurut t., s"ng.u - 1'
:

Setelah mempelajari bab rnt sis,ra c ha:apran dapat 
.- r ..1

1. Menjelaskan perbedaan sensus penduduk dan registrasi penduduk

2. Mengidentifikasijenis-jenissensus

3. Menganalisis komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin

4, Menghitung sex ratio dan dependency ratio

5. Mengidentifikasitinggi rendahnya kualitas penduduk berdasarkan tingkat pendielikan dan kesehatan

6. Menghitung tingkat kelahiran penduduk

7. Menghitung tingkat kematian penduduk

B. Menghitung pertumbuhan penduduk suatu wilayah

9. Menghitung proyeksi penduduk suatu wilayah

10. Menyajikan informasi kependudukan melalui peta tabel dan grafik/diagram

11. Mengidentifikasi faktorjaktor pendorong dan penarik terjadinya urbanisasi

12. Menyajikan informasi kependudukan melalui peta, tabel dan grafik

Geografi Kls Xl SltlA Si:ri l-'s:.



A. Pilihlah a, b, c, d atau e pada jawaban yang

1 . Biosfer terdiri <Jari kata bio dan sphere. 5.

Sphere berarti ....

. a. hidup d. laPisan

b. tempat e. alam

c. makhluk hidup

2. Lapisan tempiat tinggal makhluk hidup,

terutama flora dan fauna, baik yang ada

didarat maupun udara disebut....

a. troposfer

b. biosfer

c. atmosfer

3. Faktor yang rnempengaruhi persebaran

makhluk hidu,p adalah ....

a. cuaca, ikrlim, keadaan tanah dan

relief

b. iklim, edafik, biotil<, manusia

c. cuaca, rellief, biotik dan abiotik,

kondisialam

d. cuaca, relief, angin, manusia

e. cuaca, iklim, relief, edafik, manusia

(biotik) 
6.

4. Perhatikanlah gambar di bawah inil

Gambar di atas adalah jenis hutan ....

a. Hutan hulian tropis

b. Hutan gugur

c. Stepa

d. Taiga

e. Tundra

paling tepat!

Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah

ini!

l. Padang rumputyang diselingioleh pohon-

pohon yang tumbuhnya menYebar.

ll. Pohon-pohon yang ada sejenis palem dan

akasia.

lll. Umumnya terbentuk di daerah tropika

dan sub tropika

lV. Padang rumput yg diseiingioleh pohon-

pohon (sangat jarang)

V. Di padang rumput tidak mampu menyim-

pan air karena tingkat porositasnya

rendah.

Vl. Curah hujan 250 - 500mm/th

Vll. Peresapan air (porositas) tinggi

Vlll. Drainasekurang.baik,,, , 
'' ''"'

a. l, ll, lll, lV

b. ll, il1, lv, v
c. lll, lV V, Vl

d. rv, v vr, vil
e. V Vl, Vll, Vlll

Flora yang dapat tumbuh dalam biomb gurun

adalah,...

a. semak-semak, rumput teki, akasia dan

pohon kurma

b. kaktus, semak-semak,-pakis:dErn,akasia

c. kaktus, akasia, cemara.dan pqhon,kurma

d. akasia, semak-semak, pinus dan pohon

kurma

e. kaktus, semak-semak akasia dan pohon

kurma

Macam flora yang terdapat di wilayah.

lndonesia bagian barat adalah ...,

a. rumput dan semak belukar

b. rumput dan pinus

c. semak belukar dan pakis

d. pakis dan anggrek

e. anggrek dan semak belukar

d. kerak bumi

e. stratosfer

7.
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i n'u yang mempelajari tentang menyelidiki,

:encatat dan mengolah data penduduk

dengan statistik untuk mengetahui segala

sesuatu yang berhubunganl1;;$,epgan
perkembangan, kepadatan, kplahiran,
kematian, perpindahan dan persebaran
penduduk disebut....

a. Geografl

b. Seismografi

c. llmu kependudukan

d. Geologi

e. Demografi

..)

,,' ,ivl .r.

'- ,:-1,t1

Gambaran keadaan penduduk disuatu daerah

yang didasarkan atas karakteristik khusus

dari penduduk disebut dengan ....

a. kepadatan penduduk

b. komposisipenduduk

c. pertumbuhanpenduduk

d jumlah penduduk

e. kerapatan penduduk

Pengertian darisensus de facto adalah ....

a. perhitungan penduduk yang dikenakan

pada orang yang ada di wilayah sensus

pada saat pelaksanaan sensus

b. perhitungan penduduk yang'dit<drtat<an

pada orang yang benar-benar berdiam di

wilayah sensus

c. pencatatan mengenai kelahiran dan

kematian,

d perhitungan penduduk dengan cara

mengambilcontoh

e. pencatatan mengenai kelahiran dan

kematian, serta segala kejadian penting

yang dialami penduduk, seperti
perc.eraian, pernikahan, pengangkatan

anak, juga perpindahan penduduk

Pengertian dari piramida penduduk adalah ....

a. pencatatan mengenai kelahiran dan

kematian, serta segala kejadian penting

yang dialami penduduk, seperti
perceraian, pernikahan, pengangkatan

anak, juga perpindahan penduduk

b. perhitungan penduduk yang dikenakan

pada orang yang ada di wilayBh sensus

pada saat pelaksanaan sensus

c. grafik susunan penduduk menurut umur

dan jenis kelamin pada saat tertentu yang

berbentuk piramida

d. piramida yang menunjukkan pertumbuhan

kelompok umur muda.

e. perhitungan penduduk dengan cara

mengambil contoh dari suatu daerah

Manfaat dari piramida penduduk adalah ....

a. untuk mengetahui perbandingan antara
jumlah laki-laki dan perempuan

b. untuk mengetahui perbandingan antara
jumlah tenaga keqa. dan struktur penduduk

suatu negara secara cepat.

c. untuk mengetahui struktur penduduk suatu

negara secara cepat.

d. untuk mengetahui jumlah laki-laki dan

perempuan, jumlah tenaga kerja, dan

struktur penduduk suatu negara secara

cepat

e. untuk mengetahui perbandingan antara
jumlah laki-laki dan perempuan, jumlah

dan struktur penduduk

Negara-negara berkembang biasanya memiliki

piramida penduduk dengan bentuk ....

a. batu nisan

b. lirnas

d. kerucut

e. stasioner

21.

22

c. granat

23. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah

ini!

1) Pertumbuhan penduduk dalam keadaan

tetap, ini menunjukkan bahwa lurnlah
kelahiran dan kematian seimbang

2) Piramida yang menunlukkan pertumbuhan

kelompok umur muda.

3) Menunjukkan tingkat kelahiran dan

kematian tinggi.

4) Sebagian besar penduduk suatu negara

tersebut berada pada kelompok usla tua

5) Terjadi di negara berkembang

6) Terladidi negara maju

Pernyataan yang menggambarkan piramida

penduduk muda adalah ... .

a. 1,2,3
b. 1,2, 4

c. 2;3,4

d. 2,3,6
e. 2,3,5

a a,o a-a a a l..r a a.r-a'r

a . a . a r a r r--t.a..a...t_,t.4-{.t



32. Pengertian dari kepadatan penduduk aritmatik 34.

adalah....

a. jumlah rata-rata penduduk setiap 100 km2

b. jumlah rata-rata penduduk setiap km2

c. jumlah rata-rata penduduk petanisetiap

km2

d. jumlah rata-rata penduduk petanisetiap

satuan luas lahan Pertanian.

e. jumlah rata-rata penduduk setiap satuan

luas lahan Pertanian.

Perhatikan pernyataan di bawah ini!

1) Membangun sekolah-sekolah baru di

daerah

2) Mengadakan perbaikan dan penambahan

sarana sekolah

Menyelenggarakan penyuluhan kese-

hatan, gizi dan lingkungan

Mengadakan imuhisasi masal secara

murah atau gratis

Membangun posyandu

Menambah dan meningkatkan kualitas

guru

Mencanangkan program wajib belajar dan

orangtua asuh

Langkah pemerintah untuk menaikkan tingkat

pendidikan terdapat dalam nomor ... .

Pengertian dari pendapatan per kapita adalah

a. pendaparan ekororni nasionai cialam satu

tahun

b. jumlah dart n;.ai,r-a.3a seluruh barang dan

jasa yang dihasr:<an c;ei: stlatu negara

dalam tahun tei.ter:-

c. indeks yang menggamba:rar'r tingkat

kenraknruran suai.u a2'r gS3

d. kekayaan rata-rata setiap orang di suatu

negara

e. pendapatan ekonomi nasionaldalam 10

tahun

35. Kebijaksanaan pemerintah di bidang

perluasan kesempatan kei'ra 3@lah-. =.. 
1

a. Menyelenggarakan penvuluhan kese-

hatan, gizi dan iingkungan ,' ,,

b. Menambah dan meningkatkan kualitas

guru

c. Mengurangi pengangguran di daerah-

daerah berpendudirk padat misKin, dan

rawan terhadaP bencana alam

d. Mencanangkan program wajib belajardan

orangtua asuh

e. Mengadakan imunisasi rrasal secara

murah atau gratis

33.

3)

4)

5)

6)

7)

a. 1,2,5,6
b. 2,3,4,6
c. 1,2,6,7

d. 3,4,6,7
e.2,3,6,7

B. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benarl

1. Tiga macam komunitas tumbuhan yaitu ....

2. Bioma yang berada di wilayah sekitar Artik dan Antartika adalah ....

3. Wilayah persebaran flora di lndonesia yang dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber

adalah.... :

4. Macam hutan berdasarkan iklim adalah '...

5. Suaka margasatwa yang terdapat di Lampung bernama ...

6. Raflesia Arnoldi adalah flora yang dilindungi di suaka alam daerah .. .

7 . Tumbuhan yang dilindungi di Suaka alam beringin sakti,'sumatera Barat adalah ..'.:

B. perhitungan penduduk yang dikenakan pada orang yang benar-benar ber:d|.am di wilayah

sensus disebut....
g. Faktor-faktoryang mempengaruhipenyebaran dan kepadatan penduduk aclalah.."

1 0. Suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan atau besar angka k*tergantungan

dari kelompok usia produktif terhadap kelompok tidak produktif disebut ... '

.4rgfrsrI]'er 1r I i :. :r a€:.1: :.-,. 1..1y: lal at t
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C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apakah perbedaan biosfer dan antroposfer!

Jawab:

2. Bagainranakah usaha pemerintah meningkatkan tingkat pendidikan warga negaranya!

Jawab:

3. Piramida penduduk ada 3 sebutkan clan jelas<a:

Jawab:

4. Sebutkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna!

Jawab:

5 Sebutkan dan jelaskan 3 wilayah persebaran flora dan fauna di lndonesia!

Jawab,

i46 &-.'""..-----"-''.'_ 
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2 i lJen;eiaskan pengerttari sumber daya aiirin
2.2 lvlengidentifikasi jenis-jenis sumher iiaya a!.:n:
2.3 Menjelaskan pemanfaatan sumber daya aienl

.l
. .. .h-r'*.-./i*..- ,-,

Sumber daya alam merupakan saian sal.i.j nti-:fi*i di,:r.; rt ;-,r-,:r ,

daya alam harus dimanfaatkan sepenuh-oe r'lulrnyn iri.,,r , 'r. r. ,

itu, cara-cara yang dipergunakan harus dipiiih yaiiL; i,jilr,,. :. :,::., '

dasar tersebut makin besar manfaatnya untr"rk pe iTiii,,:r-:r.;, ,': :,

sumber daya alam dengan teknologi yans canrio ,

yang bermUtu dan menghaSllkan tanaman y,:.iit.j i.:i,::i l i l

Teknologiyang digunakan beserta alat-alainir:, ,,-: :

mempermudah produktivitas alat-alai yang d!g;Lrir;ii< rl , ,. :

di negara-negara maju tetapi terraga ahii !rrrjlni.:iri"; ir:, ;

memuaskan.

!

-*y'Geografi Kls. XISMA Smt. Gasal
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J'- "*ruffi;;ffi;s*t 
ou,"r

1. Pengertian Sumber Daya Alam
Sumber daya alam (brasa disinc":' Sl: .:= 

=^ 
s:::: s:s-a:- ,,ang muncul secara

alami yang dapat digunakan untu< ce-:^ -'=' .::,:,^2^ -.^-s = 
.aia umumnya. yang

tergolong di dalamnya tidak har:,2 /:*::--- : :: - s:.e1 -=.,,=- :--c-han, dan mikro

air, dan tanah. lnovasi teknclcc :a*a -=' :='a:.:a^ :2^:c:- as -a-*s a serta revolusi
indUStri telah membawa manus zaa:a =-= :- :: : :=s s-TCci xa'ia Z a- sa- r'Ega perSediaannya

terusberkurangsecaras j-'. =- 
':'-'.*a:a:a sa:-acadbelakanca^ . S,rnberdayaalam

mutlak diperlukan untul. r :^ -- .=- : - 2: ,'.--.^ *a^.s a tetapi sayangn\,a xeceradaannya tidak
tersebarmerata dan [C:=-=:a--:.'=-:::-: ':cnesia, Brazil, Kongo Sier-r-a Leone, Maroko,
dan berbagai negar: I --- -=')=' -sr-, likr kekayaan alam hayati aiau nonhayati yang
sangatberltmpah S::-:- ::-::^ '.jaia dr kawasan TimurTengah memrliki persediaan gas
alam sebesar se p31 l= :=- . .'. ziz: dunia dan Maroko sendiri memiliki persediaan senyawa
fosfat sebesal s-:=-. J=- :z' .. arg ada di bumi. Akan tetapi, kekayaan sumber daya alam ini
seringkalitlca< s=.: 

=^ 
:3-;an perkembangan ekonomidinegara-negara tersebut.

Kemar-:-:- -l'r- gan untuk mendukung peri kehidupan semua makhluk hidup yang
meliput rtr:=-:=l =:- sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya
cuku D r- a -: -':-,r : : up pada tingkat kestabilan sosial ter 'entu disebut daya dukung lingkungan.
Keb=';:=,- s-^:oerdayaalamdibumitidaktersebarmeralasehinggadayadukunglingkungan
c2:=:.'.2: :azrah akan berbeda-beda Oleh karena rtu, pernanfaatannya harus dijaga agar
:e'-s::'kesinambungan dan tindakan ekspioitasi harus dihindari. Pemeliharaan dan
pe'oernDangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasionalantara lain sebagai
i.. i tt

a Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharuidengan hati-hatidan efisien
misalnya: air, tanah, dan udara.

b Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi (campuran).
c. Mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat

didaur ulang.

d. Melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam.

Penggolongan Sumber Daya Alam
Ada beberapa macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara,

SDA dapat diklasifikasikan menurut beberapa hal.

a. Berdasarkan bentuk yang dimanfaatkan, SDA dapat diklasifikasikan sebagai berikut
1) SDA Materi, yaitu bila yang dimanfaatkan adalah materi sumber daya alam tersebut

Contoh: siderit, limonit dapat dilebur jadi besi/ baja.
2) SDA Hayati, ialah SDA yang berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan

SDA tumbuhan disebut SDA Nabati dan hewan disebut SDA Hewani.
3) SDA Energi, yaitu bila barang yang dimanfaatkan manusia adalah energi

yang terkandung dalam SDA tersebut.
4) SDA Ruang, adalah ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya
5) SDA Waktu, sebagai sumber daya alam, waktu tidak berdiri senrjiri melainkan terikai

dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya.

2.

-i
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b. BerdasarkanPembentukan

1) Sumber DayaAtam Yang Dapat Diperbarui
Disebut demikian, karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam

waktu relatif cepat, secara reproduksiatau siklus.
a) Perbaruan dengan reproduksi. Hal initerjadi pada sumber daya alam Hayati,

karena hewan dan tumbuhan dapat berkembangbiak sehingga lumtahnya setalu
bertamban

b) Perbaruan dengan adanya siklus, beberapa SDA, misalnya air dan udara terjadi
dalam proses yang melingkar nrembentuk siklus.

2) Sunroer Daya Alar.n 't'ang 
T idak Dapat Diperbarur

SDA ini terdapat dalam jumlah relatif statis karena tidak ada penambanan atau
waktu pembentukan yang lama. Contoh: bahan mineral, batu bara dll. Berdasarkan
daya pakai dan nitai konsumtifnya, SDA inidibagi 2,yaitu:
a) sDA yang tidak cepaihabis. Karena nirai konsumtifnya kecir.
b) 

.SDA 
yang cepat habis Karena niiai konsumtif barang tersebut relatif tinggi

Lembar Kompetensi Siswa '.@

Tugas Kelompok
Jelaskan mengapa Sumber Daya Alam harus diperhatikan kelestariannyal Dampak negatif apakah
yang akan munculjika tidak dilestarikan?

A. Pilihlah a, b, c, d. atau e pada jawaban yang

1. Semua kekayaan berupa benca i.nati 4.

maupun benda hidup yang beraoa dibumi
dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhr
kebutuhan hidup manusia disebut ..

. a. sumber daya hayati
b. sumber daya materi
c. kekayaan alam
d. sumber daya biotik
e. sumber daya alam 5'

2. Sumber daya alam /a:1,;i 
jrrrfiietlluk

makhluk hidup, yaitu hewen Jan
tumbuhan disebut ....
a. SDAhewani
b. SDA materi

c. SDA nabati
d. SDA hayati
e. SDA energi 6.

3. Penggolongan SDA berdasarkari bentirk
. yang dimanfaatkan yaitu ... .

a. materi, hayati, energi, hewi*nr, wakt,":

b. materi, hayati, energi, ilalreii, wekiu
c. materi, hayati, energi, ruanfi, ,q'&ktii

d. hayati, nabati, hewani, ruang, waLlu
e. energi, ruang, waktu, hewani. nabati

paling tepat!

Sumber DayaAlam, waktu tidak berdirisendiri
melainkan terikat dengan pemanfaatan
sumber daya alam lainnya disebut ... ,

a. SDA Hayati
b. SDA ruang
c. SDAyangdapatdiperbaharui
d. SDAwaktu
e. SDA yang tidak dapat diperbaharui

Perbaruan Sumber Daya Alam dapat
dilakukan dengan dua cara. yaitu ....
a. perbaruan dengan reproduksialami dan

non alami
b. perbaruan dengan siklus alamidan buatan
c. perbaruan dengan cara alamidan buatan
d. perbaruan dengan reproduksidan siklus
e. perbaruan dengan regenerasi alamidan

buatan

Sumber daya alam yang terdapat dalam
jumlah relatif statis karena ticlak ada
penambahan atau waktu pembentukan yang
lama disebut ....

a SDA hayati
b. SDA yang dapat diperbaharui
c. SDA yang tidak dapat diperbaharui
d. SDA materi
e. SDA energi

Uji Kompetensi 1
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7. Bahan galian yang terbentuk di dalam 9. Limonit dapat dilebur jadi besi atau baja

dratrema dan cjalam bentukan intrusi(gang merupakan contoh sumber daya alam ....

dan apofisa) disebut ... .

a. hidrotermar a' haYati

b pematit

I c hasil pengendaPan

C. hasil metanrarpirosis kontak '

e. magmatik

b. materi

c. enei'gi

d. ruartg

e. vYA,ktU

: 8 Bahan gaiian yang termasuk ke dalam

: bahan Eatian gotongan B, menurutUU no. 10. Sumber daya yang rnampu mengadakan

". ll tahun 1967 yaitu golongan bahan galian pembentukan bai"u dalam waktu relatif cepat,

. vital adalah ..... secara reproduksi atau siklus disebut ....
a. batu bara, minyak bumi, timah putih,

besi 
' a. SDA haYati

b. batu bara, besi, mangari, nikel b. SDA yang dapat ciiperbaharui

c. minyak bumi, besi, nikel, timah putih c. SDA yang tidak ciapat diperbahartti

d. emas, perak, magnesium, i:ati: c SDHmateri
Permata s eFrA oncr^,

e. emas, perak, batu bara, nikel v vel \v 'v':r'

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan cara pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidupf

Jawab:

2. Sebutkan penggolongan SDA berdasarkan bagian atau bentuk yang dimanfaatkan!

Jawab:

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bahan galian nragmatic, penratit dan hidrotermal!

Jawab:

4. Jelaskan pengertian dariSumber DayaAiam!

,: Jawab:

-i S. Sebutkan macam-macam SDA berdasarkan daya parai dan nilai konsunttifnya!

Jawab:

..1

'1
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1. Sun'lber Daya Alam Hayati

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati dialam yang terdiri dari sumber daya
alam nabati (tumbLlhan) dan sumber daya alam hewani (satwa)yang bersama-sama dengan
unsur non hayati disekltarn-va secara keseluruhan memb'entuk ekosistem. Konservasi sumber
daya alam hayaii adalalt pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan
secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara
dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Ekosistem Sumber DayaAlam Hayati

adalah sistem hubLrngan timbal balik antara unsur daiam alam baik hayati, maupun non hayati
yang saling tergantung dan pengaruh memoengaruhi. Sumber daya alam hayati terdiri dari

sumber dai,a alam hewani dan nabati.

a. Sumber Day3 416* Nabati

lndonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dianugerahi tanah
yang subut'sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan sempurna di wilayah lndonesia.
Wilayah flora di lndonesia meliputi Hutan Tropis, Hutan Musim Stepa, dan Sabana.

b. Sumber Daya Aiam Hewanl

Pada umumnya ivilayah persebaran fauna di lndonesia dibagi 3 wilayah yaitu, wilayah
Indonesia Bagran 3arat, lndonesia Bagian Tengah dan lndonesia Bagian Timur. Ketiganya

dibatasioleh garis Wallace dan garis Weber". Bagian barat lebih cenderung mengikuti ragam

hewan Asia, sedangkan bagian timur mengikuti ragam hewan Australia. Ciri-ciri khusus
hewan Indonesia terdapat pada wilayah bagian tengah.

2. Persebaran Hasil Tambang

a. Minyak Bumi

Minyak bumi berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau-danau, teluk-teluk,
rawa-rawa dan laut-laut dangkal. Sesudah mati mikroplankton berjatuhan dan mengendap
di dasar laut kemudian bercampur dengan sedimen. Akibat tekanan lapisan-lapisan atas
dan pengaruh panas magma, dan terjadilah proses destilasi hingga terjadi minyak bumi
kasar. Daerah-daerah penghasil minyak bumidi Indonesia adalah sebagai berikut:
1) Pulau Jawa : Cepu, Cirebon dan Wonokromo.

2) Pulau Sumatera : Palembang clan Jambi.

3) Pulau Kalimantan : Pulau Tarakan, Pulau Bunyu dan Kutai.

4\ Pulau lrian : Sorong.

b. Gas Alam

Gas alam merupakan campuran behrerapa hidrokarbon dengan kadar karbon kecil
yang digunakan sebagai bahan bakar Ada dua macam gas alam cair yang diperdagangkan,
yaitu LNG (liquefied naturai gas)dan LPG (tiquefied petroteum gas).

c. Batu Bara

Batu bara terbentuk dari tumkruhan yang tertimbun hingga berada dalam lapisan batu-

batuan sedirnent yang lain. Proses pe.nbentukan kratu bara disebut juga inkolent yang

terbagi nrenjadi dua, yaitu proses biokimia dan proses metamorfosis.

Daerah tambang batu bara di lrrdonesia adalah sebagai berikut:
1) Ombllin dekat Sawahl,-rnto ( Sumatera Bai.at )
2) BukitAsam dekatTanjung Enin ( Pr'emhang )

struvrdlt r\ts., t JtvrA oilt!. Lfilt
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;;;";, ;';r,,*r.tr,-, reirqah, Katirnantan r;iliLir, l{attnrantan seiatan (Putau

Laut / Sebuku ,

4) Jambt Riau .q:e" Ja. i)ap.a

Tanah Liat

Merupakan ia.a' , :r: r,en^ ' ; - ., iernpung, banyak terdapat di dataran rendah di

Pulau Jawa dan P, ar Sumaiera

Kaoiin

Terberi-t :a' pelapukan batu-iet.,.=n r;'anit. Banyak terdapat di daerah sekitar
pegunLrngar dr Prlau Sumatera

Ga- -g

Baiu kapur terbentuk dari pelapukan sarang bin3lppq karang. Banyak terdapat di

Pegunungan Seribu dan Pegunungan Kendeng

Pasir kuarsa

Pasir kuarsa merupakan pelapukan batu-batuan yang hanyut lalu mengendap di

daerah sekitar sungar, pantai dan danau. Banyak ter-dapat di BandaAceh, Bangka, Belitung

dan Bengkulu.

Pasir Besi

Pasir besi merupakan batuan pasir yang banyak mengandung zat besinya. Terdapat

di Pantai Cilacap, Jawa Tengah.

Marmeratau Batu Pualam

Marmer atau batu pualam merupakan batu kapur yang telah berubah bentuk dan

rupanya. Banyak terdapat di Trenggalek, Jawa Timur, dan daerah Bayat (Jawa Tengah;

Batu Akik
Batu akik merupakan batuan atau mineralyang cukup keras dan beruvarna. Terdapat

di daerah pegunungan dan sekitar aliran sungai.

Bauksit

Bauksit banyak terdapat di Pulau Bintan dan Riau.

Timah

Daerah penghasiltimah di lndonesia adalah Pulau Bangka, Belitung dan Singkep

Nikel

Terdapat di sekitar Danau Matana, Danau Towuti dan di Kolaka.

Tembaga

Terdapat di Tirtomoyo, Wonogiri (Jawa Tengah), Muara Simpeng (Sulawesi) da-

Tembagapura (Papua)

f.

h

j

k.

t.

m.

n.
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Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mutia. Terdapat di rembagapura, Batu hijau,
Tasikmalaya, Simau, Logos, Meulaboh.
Belerang

Belerang terdapat dr kawasan Gunung Telaga Bodas (Garut) dan di kawah gunung
berapi, seperti di Dieng (Jawa Tengah).
Mangan

Mangan terdapat di Kliripan (Yogyakarta), Pulau Doi (Halmahera) dan Karang nunggal.
Fosfat

Fosfat terdapat d;Cr:ebon Gunung ljen, dan Banyumas.
D ^^'UE),

D^- -^ ^ ^^^ ^!Dcs ua a eJe ar, cesi vang kandungannya atau campuran karbonnya rendah.
i,'llka

Mika terdapat dr Pulau peteng. Kepuiauan Banggay di Maluku.
Tras

Tras adalah bahan alami yang banyak mengandung senyawa silika atau silika dan
alumlna yang meskipun tidak mempunyai sifat semen,letapi dalam keadaan tergiling
'halus, apabila bercampur dengan air dapat bereaksi secara kimia dengan t<apur-paOI
suhu kamar, membentuk senyawa yang memiliki sifat semen Tras terdapai di pegunungan
Muria (Jawa Tengah).
lntan

lntan terdapat di Martapura (Kalimantan Selatan).

p.

q.

L

t

u.

Lembar Kompetensi Siswa

Tugas Kelompok
Buatlah peta persebaran barang tambang di Indonesial

A. Pilihlah a, b, c, d atau e pada jawaban yang 
I

1. Sumber daya alam hayati terbagi dalam 3.
dua macam, yaitu ....
a. SDA yang cepat habis dan tidak cepat

habis

b. golongan a dan golongan b

c. yang dapat diperbaharui dan tidak
dapat diperbaharui

d. hewani dan nabati
e. materidan energi

2. Organisasi dunia yang bergerak dalam
bidang ekspor minyak bumi adalah ....
a, APEC

b. OPEC

c. IMF

d. FAO

e. WHO

paling tepat!

Kota penghasil minyak bumi di pulau Jawa

adalah ....

a. Nganjuk

b. Sorong

c. Cilegon

d. Wonosobo

e. Cirebon

4. Sorong adalah salah satu kota di lndonesia

yang menghasilkan barang tambang ....

a. batu bara

b bauksit

c. tembaga

d. minyak bumi

e. timah

Uji Kompetensi 2
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1. Pengelolaan Sumber Daya Alam
Sumber daya alam perlu dilestarikan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup.

Bila sumber daya alam rusak atau musnah kehidupan bisa terganggu. Berikut ini adalah beirerapa
hal yang dapat diusahakar .r..:;k rren.laga kelestarian sumber daya alarn.

a. Berdasarkan prinsrp be,-,,,,a.,.'asa,t lingkungan dan berkesinambungan
1) Penghijauan ca-'e:: s3s
'), Q:a^,:-lar
) ----^-- -=' -= -lf^:=' :=a'=' 

= 
'=^ S--Oal

, -.^-1^,= - == a -=

: ==-:::3- :=^.:-r-j3- 33-33^
- :-

' J* - --

iaa: -:"e.:a-: s-:i:e' ..,i )- a- s3:a Kry3 jangan diambil semuanya, tetapi
ce'p: rs p l]^ens,Jrang: Sa.a" Pengar::c'lal .iai3 Cr''raciskan akan merusak lingkungan dan
mengganggu ekosistem lingkungan.

c. Berdasarkan prinsip daur ulang

Proses daur ulang adalah pengolahan kembali suatu massa atau bahan-bahan bekas
dalam bentuk sampah kering yang tidak mempunyai nilai ekonomr menjadi barang yang

berguna bagi kehidupan manusia.

Ada 2 sistem pengelolaan sampah yaitu sistem pengelolaan formal dan informal.
1) Sistem pengelolaan formal

Yakni pengumpulan pengangkutan dan pembuangan yang dilakukan oleh aparat
setempat, misalnya Dinas Kebersihan dan Pertanaman

2) 
i:T:[[,",i'.?;ffi Ii:lTfln oreh dorongan kebutuhan ,ntrr r,io,p dari sebagian
masyarakat. Secara tidak sadar mereka berperan serta dalam kebersihan kota dan
mereka sebenarnya juga merupakan pendekar lingkungan.

ffi
1. Dibidang pertanian dan perikanan

a. Penggundulan hutan mengakibatkan lahan yang ditinggalkan menladi kurang subur dan
ditumbuhi alang-alang.

b. Pemberian pupuk dan penyemprotan hama yang berlebihan akan mengakibatkan timbulnya
hama jenis baru yang tebal terhadap zal kimia tersebut.

c. Penangkapan ikan yang salah mengakibatkan berkurangnya jenis-jenis ikan tertentu di

daerah perairan.

Di bidang Teknologi dan industri

Penggunaan teknologi yang kurang tepat dan tidak sesuai yang akan menyebabkan sesuatu
yang baru.

Pencemaran

a. Udara

Hasil limbah industri berupa gas karbon monoksida, karbon dioksida, belerang dioksida,
dan lainnya.

b. Suara

Pencemaran suara oleh bisingnya suara mobil, pesawat, kereta api, jet udara
c. Air

Pencemaran sisa-sisa industri secara sembarangan bisa mencemarkan air laut. Busa

sabun tidak dapat diserap oleh tanah.

2.
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: Mengurangi penyemprotan hama yang berlebihan

: Melakukan penangkapan ikan dengan:benar
D:bidang Teknologi .

a Menggunakan teknologidengan baik dan benar
b. Mendatangkan tenaga ahli dan teknologiasing
c Pendidikan tingkat Diploma dan'sarjana untuk memenuhi kebutuhan sDMd Bekerja sama dengan negara lain dalam pengolahan SDA
Dalam Pencemaran
a. Membuat saruran pembuangan rimbah udara dan air sehingga tidak mengganggu

keseimbangan alam
b. Pengurangan penggunaan zat kimia berbahaya
c. Penyuluhan kepada masyarakat
d. Mencegah penggundulan hutan
e. Memperbaiki kerusakan tanggur dan mereboisasi hutan yang gundur

Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasar pada prinsip ekoefisiensi.
Artinya tidak merusak ekosistem, pengarlrbilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan SDM.
Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam
untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas ,t"r" pengelolaan adalah upaya
pelestarian lingkun gan
1. Pemanfaatan SDA Nabati

a' Dimanfaatkan sebagai sumberdaya pangan seperti padi, jagung, ubi dan sebagainyab. Dimanfaatkan sebagai surnber--dandang ieperti seraiharuriy 
-

c' Beberapa lenis tanaman dHffitiimanfaatkan sebagai minyak atsiri seperti kayu putih,
sereh, kenanga, cengkeh ',',.i1 lifl.

d.. Dimanfaatkan sebagaitanaman hiassepertianggrek
e. Dimanfaatkan sebagai bahan baku mebelsepertimeranti, rotan, bamboof. Dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan kencur, jahe, kunyitg Dimanfaatkan sebagai keperluan industri

rl'.t.i
' t "'a:.i

2: -femanfaatan SDA Hewani
: a. Dimanfaatkan sebagai sumber daya pangan seperti daging sapi, daging kambing

Dimanfaatkan sebagai sumber kerajinin tangan seperti tot<an, 
-oir5ngtai 

menjadi
Perhiasan. :-r:;'i:i;:.,: . l

' ' b' Dimanfaatk€lfiglx1g1i,;6g1-lingkatkan nilai budaya manusia dan nilai kehidupan, seperti
bentuk kapal selam diacJopsi dari cara ikan menyelam, bentuk pesawat dari bentuk
burung.

3. Pemanfaatan SDA Barang Tambang
Usaha pemanfaatan pertambangan dan bahan galian dalam pembangunan lndonesia

adalah sebagai berikut: 
la Sebagai pemenuh kebutuhan SDA barang tambang dan galian dalam negeri. 
]b' Menambah pendapatan negara karena bJrang tamiang iapat diekspor k-eluar negeri.c. Memperluas lapangan kerja.

d. Memajukan bidang transportasi dan komunikasi.
e. Memajukanindustridalam.negeri,

Geografi Kls. Xl SMA Smt. Gasal
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Adapun upaya dalam pembangunan berkelan.lutan sebagai berikut:

a. Menyatukan persepsi tentang pelesta'an atau konservasi biosfer

b. Menggunakan SDA secara efisten dan t dax rrembahayakan brosfer

c. Melanlutkan dan mengamankan pe r:c::naan SDA.

d. Mengembangkan dan menerapka. :e<noiogi maju untuk mendukung pengelolaan dan

pengembangan lingkungan

e. Mendukung program e(:^l- =.'- ,ang memiliki strategi berkelanjutan dalam
pengelolaan dan penga-.=- ).' -l- --gan

5.6

..i.i

It

->?. =- 
S l: :a^ -ca!,a untuk mengaiasinya!!

par ng tepat

=a-',?'.2=' : t:as -3.: iei'rnasuk dalam

aa^:-' -:e-:-, .='-ar.aja.r:ncer daya alam

:a =- a :z^ j ae-.=^ z' Ja- cei kanan adalah

a 2,3,4
b. 4, 5,6
c. 3,5,7
d. 1,5,6

' e. 3,4,5

Peristiwa berubahnya keadaan alam karena

adanya unsur-unsur baru atau meningkatnya

sejumlah unsur tertentu disebut ... .

a. reboisasi

b. polusi

c. sengkedan

d. polutan

e. gunung meletus

Pernyataan di bawah iniyang termasuk dalam

pencemaran taiiah adalah . ..
a. asap kendaraan bermotor

b. suara pesawat udara yang bergemuruh

c. penggunaan deterjen yang berlebihan

d. penguburan sampah plastik dan kaleng

e. limbah cair pabrik yang dialirkan ke sungai

Perhatikan hal-hal berikut!

1. Program penghijauan kembali di hutan

2. Pembuangan limbah industridi sungai

3 Penggundulan hutan secara tak terencana

4. Pembuangan sampah di sembarang
tempat

,e@ry temna, xorPetensl Si.*a F 4-g
Tugas Kelompok
Buatiah kl;ping n e^"=-. :.-'-.-::-:

,!{ tii xompetensi E 
*

A. Pilihlah a. b, c : a:a- a paaa;ir\icar''r iding

=='- a'.. =- ::--,=',za' -i2-- :='.a2- i
:a,"a- '

Z =='a- .=-z- :a- 'eDC sasr

3 S:^;".::ai:
4 ie-,::-cangan daerah aliran sungai

i P:^ge oraan air limbah

5 Pe-ggunaan pestisida dalam
ceralian

Beberapa hal yang dapat diusahakan 3.

untuk menjaga kelestarian sumberdaya
alam berdasarkan prinsip benvawasan

lingkungan dan berkesinambungan
adalah ... .

a.1,2,3,4
b. 2,3,4,5
c. 3,4,5,6
d. 1,3,5,6
e. 2,4,5,6
Perhatikan pernyataan di bawah inil

1. Banjir

2. Gunung meletus

3. Penggundulan hutan

4. Pemberian pupuk dan penyemprotan

hama yang berlebihan

5. Penangkapan ikan dengan meng-
gunakan pukat harimau

6. Penggunaan traktor dalam mem-
bajak sawah

7. Pencemaran (polusi)

trtr-.t*-aaa-.: Geografl Kls. Xl SMA Smt. Gasal



5 Rusaknya tanggul-tanggul sungai

Fa ktor-fa ktor yan g rn enyebabkan-terja-d lnya

a. 1, 2, 3, 4 ''' '-':' '

Material gunung aprr yang dapat merusak
lngkungan adalah . ..

a. lava, lahar pan:ls, lahar dingin, debu-
debu

b. lava, batuan, pasir, lahar
c. lahar panas, lahar dingin bebatuan
d. pasir, lava,debu-debu
e. hujan abu, pasir lava

Angin topan yang bersifat kerrng dan panas
disebut dengan fohn Dr daerah Deliangin
tersebut dikenal derrgan istitah ....
a. brubu

b. bahorok

c. kumbang

d gending

e. wambrau

Gempa yang terjadi karena adannya
pergerakan magma di dalam bumi disebut ....
a. gempa tektonik
b. gempa vulkanik

c. gempa terban

d. gempaendogen

e. gempa runtuhan

Angin topan yang terjadi di Perancis disebut

a. tornado

b. taifun

c. hurricane

d. mistral

e. willys

Gangguan yang dapat ditimbulkan air limbah
dalam bidang kesehatan adalah....
a. mengganggukeindahanlingkungan

b. mengganggu perkembangan kehidupan
karena dapat mematikan makhluk hidup

c. menyebabkan karat atau aus 
]

d. menjadi tempat berkembangnya bi
penyakit

e. berbau busuk dan tidak enak

b. 2,3,4,5
c 1,2,4, 5

d. 1,2,3, 5

e 1, 3,4, 5 9.

10.

i

B' Jawablah pertanyaarr-pertanyaan dl bawan ini dengan benar!
1. Sebutkan dan.lelaskan sistem pengelolaan sampah!

Jawab

sebutkan halyanl; dapat diusahakan untuk menjaga kelestarian sDA!
Jawab:

sebutkan hambatan cialam pengeloiaan oan pernanraatan son o rndonesia!
Jawab:

Jelaskan pemanfaatan SDA hewani!
Jawab:

Sebutkan manfaati usaha pertambangan !

Jawab:

Geografi Kls. XISMA Smt. Gasal
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Pilihlah a, b, c, d atau e pada jawaban yang

1 Penggolongan SDA berdasarkan bentuk 6.

yang dimanfaatkan yaitu ... .

a. materi, hayati, energi, hewani, waktu

b. materi, hayati, energi, nabati, waktu

c. materi, hayati, energi, ruang, waktu

d. hayati, nabati, hewani, ruang, waktu

e. energi, ruang, waktu, hewani, nabatt

2. Perbaruan sumber daYa alam daPa:

dilakukan dengan dua cara, Yaitu

a. perbaruan dengan reproduksi a a-
dan non alami

b. perbaruan dengan siklus a ar 3a'

buatan

c. Perbaruan dengan cata aa:1r can B

buatan

d. perbaruan dengar -=c:::-ksi dan

siklu s

e. perbaruan dengar :egenerasi alami

dan buatan

3. Hasil tambang 7'arg terbentuk dari
pelapukar c 31--3a:-an yang hanyut lalu g.
menoe-oa: :t :aerah sekitar sungai,

pant;ica^ ianau adalah ....

^ -:r 1)al tr
e !e.e L\eHJr

c oastr kuarsa

c iasir besi

e :narmer/batu pualam

4 Dreng (Jawa Tengah) merupakan kota 
10'

penghasil barang tambang berupa ....

a tembaga

b timah

c ceierang

d mangan

e. nikel

5. Ketersediaan SDA di permukaan bumi 11.

adalah . .

a. sangat tidak beragam

b. beragam dan penyebarannya merata

c. beragam sesuai laPisan batuan

d. beragam sesuaijumlah Penduduk
e. beragam dan penyebarannya tidak

merata

paling tepat!

Da'a^^ 3e-la-: =- 
Sl: -eriai(nya....

a a ^=. al t^ s3- -e car! p ndah ke iempat

. -.-:-.3r'3 sebagian dan jangan

. : Ja( nremixrrk an efisiensi lingkungan

s :eigantung junrlah dan persebarannya

e c.eksploitasi sr-'cara besar-besaran

J u mlah tenaga listrik yang efisien dan mudah,

yartu ....

a PLTA

b, PLTG

c. PLTN

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan

dalam PLTAadalah....
a. banyak air, ait'terjun, hutan dan musim

hujan

p pengaruh musim Penghujan
c. banyak sedikitnya konsumen listrik

d. faktor relief da n cuaca

e. faktor penduduk setemPat

Batu bara putih aclalah istilah untuk....

a. batu bara mucla

b. batu bara yanlg belum terbentuk

c. batu bara yan17 berkualitas baja

d. batu bara yan17 digunakan dalam industri

e. batubara seb;rgai penggerak dinamo air

terjun

Proses pengolahan kembali suatu massa,

misalnya sampah dimanfaatkan untuk
pembuatan pupull disebut ... .

a. daur ulang

b. siklus morfologi
c. siklus air

d. perakitan surn ber tenaga

e. pemanfaatan tenaga

Pembangunan yang bertujuan Pada

terwujudnya berkerlanj utan SDA dilaksanakan

untuk mendukungr ....

a. kondisialam
b. siklus morfololgi

c. kelestarianekosistem
d. sumber tenag;a alam

e. terciptanya tetraga kerja

d. PLTP

e. PLTU

.. ww!?w(@1wr3t1|t)Li!r..). .,r,r.. r{1.1:1'41qi'j,tryws
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12 Daei'ah aliran sungai merupakan daerah
rang peka terhadap ...

a kerusakandan pencemaran.hqd*.a,**
: angin ribut ,j ;:iiii+r
c banyaknyasedimentasi
d pengapuran tanah
e terlangkitnya penyakrt 

'[

Untuk mencegah erosi dan menjaga
kesuburan tanah di daerah miring $trlu
drbuat .

a. terasering :,-,

b. contour plowing

c. reboisasi
d pengolahan tanah dan pemupukan
e. rehabilitasi tanah

Faktoi' lingkungan yang tidak
menyebabkan banjir, yaitu ....
a penggundulan hutan
b. pembuangan sampah disembarang

tempat
c rusaknya tanggul sungai
d. sungai dangkal dan aliran sungai

berbelok-belok
e. reboisasi dan penghijauan

Yang termasuk SDA biotik adalah ....
a. tembaga
b tanah
c. air
d. tumbuh{umbuhan
e gas

.:-! .lj

;;i ij

ri f sdi
t!.

SDA yang berasal dari tumbuh-tumbuhan
disebut SDA ....
a hrdroponik
b hewani

c. nabati
d agronomi

e. natural

Banjir merupakan salah satu akibat dari ....

a. adanya hutan produksi

b. aliran sungaiyang sempit

c. penebangan hutan yang tidak teratur

d. hutan yang terbakar di musim kemarau

e. banyaknya pencurian kayu

SDA yang tidak dapat diperbaharui yaitu ....

a. minyak bumi

b. hutan

c. hewan

d. flora

e. tumbuhtumbuhan

SDA yang dapat menghasilkan tenaga dan

energi adalah ....

a. batu bara

b. besi

c. emas

d. timah

e tembaga

Peristiwa berubahnya keadaan alam karena

adanya unsur-unsur baru atau meningkatnya

sejumlah unsur tertentu disebut ... .

a. reboisasi

b. polusi

c. sengkedan

d. polutan

e. gunung meletus

17.

t6.

14

19

15

20

't

'
to

i' B.

.i

lsilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

1. Sumber daya alam yang terdapat dalam jumlah relatif statis karena tidak ada penambahan
atau waktu pembentukan yang lama disebut....

2. Limonit dapat dilebur jadi besiatau baja merupakan contoh sumberdaya alam ....

3. Sumber daya alam hayatiterbagi dalam dua macam, yaitu ....

4 Proses pembentukan batu bara disebut....

5 Martapura adalah daerah penghasilbarang tambang....

6. Batu kapur yang telah berubah bentuk dan rupanya, sehingga merupakan batuan yang sangat
indah setelah digosok/dilicinkan adalah ... .

:r.. aJ
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Bahar a amiyang banyak mengandung senya\/a siirk: 
=:=- 

s,riKa car a -:-: 1a yang meskipun

t:la< n empunyai sifatsemen, tetapi dalam keadaan terE -: ie !s apa: a 3ercampi:rdengan

3::apat bereaksi secara kimia dengan kapur pada suh' 4 j: jt ^1e:"aen:'"k senyawayang

rer-,rlllki sifat semen disebut ....

Daerah penghasil bauksit rli lndonesia adalah ....

Barang tambang 5rang dihasilkan dipulau Sulawestadalah

Hasrl-hasii tambang yang dihasilkan di Tembagapura, Papua 2.. ?'

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benarl

1 . Jelaskan pengertian dari sumber daya alam I

Jawab:

Sebutkan daerah-daerah tambang minyak bumi di lndonesia!

Jawab:

Jelaskan

Jawab.

usaha pengelolaan hasil hutanl

Jelaskan pemanfaatan SDA nabati!

Jawab:

5. Jelaskan peranan usaha pertambangan dan bahan galian dalam pembangunan lndonesial

Jawab

-"Q-'re Nilai Karakter Bangsa , A F
;;?trrrurrrufi

Setelah mempelajari bab inisiswa diharapkan dapat:

1 Menganalisis pengertian sumber daya alam

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna

3 Menganalisis jenis-jenis sumber daya alam

4. Menjelaskan perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang

tidak dapat d iperbaharui

5. Menunjukkan persebaran sumberdaya alam pada peta lndonesia

6. Mendeskripsikan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi

7 . Memberikan contoh pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi

8. Mendeskripsikan pengertian pembangunan berkelanjutan

9. Menyimpulkan hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan pembanguan berkelanjutan

10: Mengidentifikasikan cirri-ciri pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan

11. Merumuskan konsep pembangunan beruvawasan lingkungan

ot Geografi Kls. Xl SMA Smt. Gasal
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Pilihlah a, h, c, et attl: r iiir:{!- ia,-:.,ti.::-ii !!:r

" Pernisaii:r;,ar: t!i:;:; :, , :. . i: .'ii- .

ifldc,tg'r,a BJ,.':,0e1 ,, ; , .:'

adalah .

:, 'ii)t':r 1.. *:. .;: '-,'----'' - ::
.,(ii!!-ia: ;J ' '-.,,i,j :ir'. - -. -

h r',^-C. ;/Af'E73':J''',"1J

c. 5+!-: K:: r;r-:is
rJ Seiat l;io:r:sgai'
e Pu;air li,irl:r,yBg1 rian fr,t*luilr;

7 " FadenE ru i n p:-' i lerlraq i,:j;: ifi r"'ri,: iit i r,t:,:: r r,

yaiiu....
a. sabail+'ja:-, t*,ij4
h. stepa ii;,r.: trifi(ir:?

c. sail;i!:; Lialil siiJ0A

d iui-:J;= r:l:n i*iga
e sabana dan tundra

Perhaiikan ciri-ciii huti;r': oi i:,a,r.,ah irri

l. Pohon-poirf,,iltlriakterialu rrer:,rififii.

dan j urniai: turlri;uh-iurnhuitan I r;i:iiif

sedlkit

il. Mernprur-ryai entpat musilri ,,alt,:
pa!'14S, gugur, di*gi:-l da* seriil.

lll. Cui raii iiuja;1 cukiii-l i:rerilia
sepeitjang tahun, rai.:-r'.]i:,
225Arr.,nllh,

lV. Matahari Lrersinar sepoliliair.^; i.anun

V Hijau sepanjang tahun

Vl Keanekaragarran flera dan iai,rna

y'arig paliilg tinggi
Vll. Pohcrn-poiion utat-nai-ri/a rerdaun

lebai dan !ebat ser;a se iaii.r i"riiau

Vlll. ifierupakan bioiria ieri-,is
iX Fior';:. berdaun 1ar.:n-i {kanifr:r")

coittoh pinus

Yang nierupakan ciri da;'i hi"ir*t.. hujarr

tropis adaiah....
a. l, ll, iii, tv v
b. lt, tit, tv, v, vt
c. iil, tv, v, vt, vil
d. IV, V. VI, VII, VIII

e. v vt, vil vllt, tx

1loi1l]:'l:i;Y,}-'

-., : ''---a-,'
t1 '

':: ;.';.;, =1;; :3r', jiu nCe

ila I :,:; ti :, il.:,1 E :-l it';i
-t.:.-' ; i.; ri{,iir }&l.: t;-t3

,::r 
';t'.:;r'ril l:w*

ra bagian timur sering

e Janpi.:rianls;riim::nlan

i-l r ltii: :/iri1c itir ,1u irg si t; ritu k perlindungan alam

hiryatj cle;r i-rii.,niaat-manfaatnya disebut ...

ii. !:Lttar, ii'i;:il.iii
i:. :irit=r
i: tLii ai l

,r:l i t: il

rr i;rrr, i, ci-:i-i uer!:r.rcAt jenis
. -' 'rt')r a k ;:ryak. tef u pi.'

il,.il:-:tr ituia

Lri-. , Jav"'a iernltStli.' iialal, ier-,..,

.. i-t',.,Ct.li:J

. 'l il0ial.:n i.:iiii:iii
- .' iiooen

, ^t-,rrcL-ruucl

.irl,l-rjan tfup;k

,rq1Arrt*sr$,*&.
,dr*:*,,

i0

I

. r.. -:, . :.1:..: ".@i.q?q1s!a{1ry

Geografi Kls. Xl SMA Smt. Gasal _i:?-

1,",ril l,l]:._,t .:tt,.:3::daiah jents hutan .. .

7 iir.it;i:



15

3.-l

x,.{

E"i

a

ir
N:
!
i

Empat macam jenis hutan yang terdapat di

lndonesia adalah .

a. hutan musirn. nuian hujan tropis, hutan
bakau nulan sabana (siepa)

b. hutan mustr,: niltan hLtjan tropis, hutan
payat) i -'a^ 'i.',2

c. hutan hu_a - ::lcrs i- -rtan bakau, hutan

sub trc: : ' -'.a^ '.= :=
d. huta: : I -' ' - 

^ :-: :: la s:epa

e. huian ia:= s:::-? s:=ca t.:an ltndung

Atural-a: -'=-- . z' :'.:=- '.=^ - : :::a: .railrs

^.,t^-SUOa: C r a-.2' - - =' : ::--: --- : :=:-1....

14. i:aktor bieitik yang firemengari.rhi kehidupan di

rnuka bilnri ialah . .

a. tanerh, iklim, reiief

b. :rnanusia, tanah, iklim

c. hetlran, tumhrihan, mar,-rsia

d angin teniperatur, tekanan

e. cuaca, iklim, tanah

Dalam menghitung jurnlah penduCuk dapat

dilakukan dengan 3 cara yaitu

a sensus, insentif, survey

b. sensus, sanksi, registrasi

c. registrasi, survey, sanksi

d insentif, survey, registrasr

e. sensus, registrasi, survey

Rangkaian l<egiatan yang meliputi
lengumpulan, pengolahan, dan penertiban
-'.rrrasi kependudukan mengenai seluruh
:.^ . -: -'/ d i suaiu daerah/negara pada waktu

d. insentif

e. sanksi

=a-- 
=-. 

- :- ::-. . :_-.aa- :e. kut!

:' a'.' a 
=^ 

-='

) Aa^-)-"- u :-.-:-

3) Strateg rs.

4) Tingkat Kematiai

5) 'Ianah 
subui'

6) Relief h,aik

7) Angka perkawinan

Pernyataan yang merupakan faktor fisiologis
yang memengaruhi persebaran penduduk

adalah . .

a.1,2,3,4
b. 1 3, 5,6
c 2, 3, 5,6

18. Upaya peinerintah dalam menaikkan tingkat

kesehatan adalah ....

a. Pendapatan penduduk yang rendah

b. Menjalankan UUD khususnya pasal 3'1

c. Memperbanyak dan meningkatkan fungsi

rumah sakit, puskesmas dan lain-lain

d. Mengurangi pengangguran di daerah-
:: daerah berpenduduk padat, miskin, dan

, , :..[3w2n terhadap bencana alam

e. Mencanangkan program wajib belajardan

orangtua asuh

e i'.a )a

1  -^--^.rU /?i'a'-=-:=' 
='.1- 1 _ -

i T= - -=' 
a- -t' - _ _a-- - 

--

_ .': a -

-=^1'-^ =

: l,-

-: :,'e-a";-C:.Cr::n!g?-l
5t lvle arang iaoang berprnlah
67 Meneiapkan hutan lindung
7) lv'lelaksanakan iebang pilih

Usaha untux melesiarikan flora di lndonesia
) t , r z.- a'--- lengan non Of ....

d 4, 5,6,7
e. 1,2,5,6

c 3,4, 5, 6

Tumbuhan yang dilindungi di Suaka alam
beringin sakti, Sumatera Barat adalah ....

a. pinus merkusi

b. raflesia arnoldi
c. pinus benjamina

d. bunga wijaya kusuma
e. bunga anggrek

Trenggiling menjangan, antelop. kuda adatah
hewan khas yang terdapat oi oaerah ....
a. neotropikal

b. palaertic

c. oriental

13. lndonesia bagian timur termasuk ke dalam

a. wilayah iklim Af
b. wilayah iklim Am
c. wilayah iklim Aw
d. wilayah iklim Af dan Am

e, wilayah iklim Am da Aw

2 r. _.-:":

^ .^- ^^^

d. australian

e. ethiopain

taa1Atrv, a a, a\ J

d. 3,4, 5,6
e. 2,3,4,5
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lari piramida penduduk adalah ....

= -^:-( mengetahui perbandingan antara
,- ah laki-laki dan perempuan

: -^:rk mengetahui perbandingan antara
.-'rlah tenaga kerja, dan struktur
:enduduk suatu negara secara cepat.

- - ltuk mengetahui struktur penduduk
suatu negara secara cepat.

: -ntuk mengetahui jumlah laki-laki dan
perempuan, jumlah tenaga kerja, dan
struktur penduduk suatu negara secara
^6naluult/sr

e untuk mengetahui perbandingan antara
jumlah laki-laki dan perempuan, jumlah
dan struktur penduduk

Negara yang sebagian besar penduduknya
berada pada kelompok usia tua bila
digambarkan dalam piramida penduduk maka
akan berbentuk
a. limas
b. granat
c. batu nisan

Keseimbangan dinamis antara kekuatan-
kekuatan yang menambah dan kekuatan-
kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk
disebut ....
a. komposisipenduduk
b. kepadatan penduduk
c. jumlah penduduk
d. pertumbuhanpenduduk
e. keseimbanganpenduduk

Faktor-faktor yang memengaruhi pertum-buhan
penduduk adalah ....
a. kelahiran, kematian, urbanisasi
b. migrasi, kelahrran, kematian
c. imigrasi emigrasi, kelahiran
d. emigrasi. kematian, imigrasi
e. imigrasi emigrasi, urbanisasi

23. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bau,rah inil

1) Tingginya t ngkai:endidikan
2) Program Keluarca Berencana

3) Kawin usia n'1,:a

4) Tingkat kesehalar

5) Falsafah ata- :'a: s

6) Peraturan pemer r:a-
7) Semakin tingg; b e,z ^ :-.
Diantara pernyataan-cc'- .?'.=z^ liatas yang

termasuk faktor-faktcr prc'a:a rras adalah ... .

a.1,2,3
b. 2,3,4
c. 3,4,5
d. 4,5,6
e.5,6,7

24. Bentuk penyebaran penducuk i s:ai: r,,,tlavah

atau negara disebut dengan

a. piramida penduduk

b. komposisipenduduk

c. kerapatan penduduk

d. Cistr!busipenduduk

e. kepadatan penduduk

25 Pengertian dari kepadatan penduduk aritmatik

adalah ...

a. jumlah rata-rata penduduk setiap i 00 km2

b. jumlah rata-rata penduduk setiap r.in2

c. jumlah rata-rata pendudLrk petani,+;i,ap kni:

d. ;umlah rata-rata pendLtduk petan, setrap

satuan luas lahan pertanian

e. jumlah rata-rata penduclk S€i Ep :-i.:-r-r
luas lahan pertanian

d. kerucut
e. prisma

22.

8. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
1. Lapisan tempat trnggal makhluk hrdup, terutama flora dan fauna, baik yarg ::: :, :a;at mauirun

udara disei-.ut..

2. Suaka maigasatwa yang terdapatdiLampung bernama....
3. R;:rriesra p,c,;iiro acel,eiisis adalah tumbuhan yang dilindungi di sua,.a z air, .

4. P+i'hitungar: ' 4 .icui' ,'ang dikenakan pada orang yang benar-benar .e.C;am di'r,irla':yah senrus
ri, cc r-, r ;:

\"ang dima,
E

6.

7.

B,

o

10

:rig;,l natural increase adalah ....
Penggolon;:n :-:DA i:=rdasarkan bentuk liang diirianfaatkan yartu ..

Hasil tambang yang terbentuk dari pelapuiqan baiu-batuan yang hanyut lalu mengendap
daerah sekitar sungai, pantai dan danau adaiah .

Proses pembentukan batu bara disebut .

SDA yang berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut SDA
SDA yang dapat menghasilkan tenaga dan energi adalah ....

Geografi Kls. Xl SMA Smt. Gasal 6,S



C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ii Uawan ini dengan t-Tenar!

Jelaskan perbedaan antara hutan musim sa:. ' j ::l- ':-l'r r-'.'

Jawab.

Sebutkan usaha-usaha untuk n'enjaga '1 3 a::?- ',^ 'iara dan fauna!

Jawab:

Sebutkan iar:.a'-'=,'.a'..^.-a-:-I-='-- :n-.::a'ai.rdankepadatanpendLtduk!

Jawab

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ba.a- ?: -- ^-ragmatik, pematit dan hidrotermal!

Jawab:

' 66 
' 
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elaskan macam sensus oel::lcL,(

Jawab,

'a .l


