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3.2. Siswa mampu memahami dasar-dasar pemetaan, Penginderaan Jauh,dan
Sistem Informasi Geografis (SIG). 
4.2 Siswa mampu peta tematik wilayah provinsi dan/salah satu pulau di
Indonesia berdasarkan peta Rupabumi.

Pengetahuan Dasar Pemetaan. Dasar-dasar pemetaan,
PenginderaanJauh, dan
SistemInformasiGeografis (SIG).

C3
L3b

Memahami
dasar-dasar
pemetaan,
Penginderaan
Jauh, dan SIG.

PG-1

3.2. Siswa mampu memahami dasar-dasar pemetaan, Penginderaan Jauh,dan
Sistem Informasi Geografis (SIG). 
4.2 Siswa mampu peta tematik wilayah provinsi dan/salah satu pulau di
Indonesia berdasarkan peta Rupabumi.

Pengetahuan Dasar Pemetaan. Dasar-dasar pemetaan,
PenginderaanJauh, dan
SistemInformasiGeografis (SIG).

C3
LL3a

Memahami
dasar-dasar
pemetaan,
Penginderaan
Jauh, dan SIG.

PGK-
BS-1

3.4 Siswa mampu menganalisis dinamika planet Bumi sebagai ruang kehidupan. 
4.4 Siswa mampu menyajikan karakteristik planet Bumi sebagai ruang
kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, tabel, grafik, foto, dan/atau video.

Bumi sebagai Ruang Kehidupan. Dampakrotasi dan revolusi Bumi
terhadap kehidupan di Bumi

C4
LL3c

Menganalisis
dampak rotasi
Bumi terhadap
kehidupan di
Bumi.

PG-1

3.4 Siswa mampu menganalisis dinamika planet Bumi sebagai ruang kehidupan. 
4.4 Siswa mampu menyajikan karakteristik planet Bumi sebagai ruang
kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, tabel, grafik, foto, dan/atau video.

Bumi sebagai Ruang Kehidupan. Dampakrotasi dan revolusi Bumi
terhadap kehidupan di Bumi

C3
LL3a

Menganalisis
dampak rotasi
Bumi terhadap
kehidupan di
Bumi.

PGK-
BS-L1

3.4 Siswa mampu menganalisis dinamika planet Bumi sebagai ruang kehidupan. 
4.4 Siswa mampu menyajikan karakteristik planet Bumi sebagai ruang
kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, tabel, grafik, foto, dan/atau video.

Bumi sebagai Ruang Kehidupan. Dampakrotasi dan revolusi Bumi
terhadap kehidupan di Bumi

C2
LL2b

Menganalisis
dampak rotasi
Bumi terhadap
kehidupan di
Bumi.

PGK-
BS-1
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3.5 Siswa mampu menganalisis dinamika lithosfer dan dampaknya terhadap
kehidupan 
4.5 Siswa mampu menyajikan proses dinami kalitosfer dengan menggunakan
peta, bagan, gambar, grafik, video dan/atauanimasi.

Dinamika litosfer dan dampaknya
terhadap kehidupan.

Proses tenaga eksogen dan
pengaruhnya terhadap kehidupan.

C2
LL2b

Menganalisis
proses tenaga
eksogen dan
pengaruhnya
terhadap
kehidupan.

PG-1

3.5 Siswa mampu menganalisis dinamika lithosfer dan dampaknya terhadap
kehidupan 
4.5 Siswa mampu menyajikan proses dinami kalitosfer dengan menggunakan
peta, bagan, gambar, grafik, video dan/atauanimasi.

Dinamika litosfer dan dampaknya
terhadap kehidupan.

Proses tenaga eksogen dan
pengaruhnya terhadap kehidupan.

C3
LL3b

Menganalisis
proses tenaga
eksogen dan
pengaruhnya
terhadap
kehidupan.

SSKT

3.5 Siswa mampu menganalisis dinamika lithosfer dan dampaknya terhadap
kehidupan 
4.5 Siswa mampu menyajikan proses dinami kalitosfer dengan menggunakan
peta, bagan, gambar, grafik, video dan/atauanimasi.

Dinamika litosfer dan dampaknya
terhadap kehidupan.

Proses tenaga eksogen dan
pengaruhnya terhadap kehidupan.

C4
LL3c

Menganalisis
proses tenaga
eksogen dan
pengaruhnya
terhadap
kehidupan.

PGK-
BS-1

3.6. Siswa mampu menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap
kehidupan. 
4.6. Siswa mampu menyajikan proses dinamika atmosfer menggunakan peta,
bagan, gambar, grafik, video, dan/atau animasi.

Dinamika atmosfer dan dampaknya
terhadap kehidupan.

Klasifikasiti peiklim dan polaiklim
global.

C2
LL2c

Menganalisis
tipe iklim dan
pola iklim
global.

PG-1

3.6. Siswa mampu menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap
kehidupan. 
4.6. Siswa mampu menyajikan proses dinamika atmosfer menggunakan peta,
bagan, gambar, grafik, video, dan/atau animasi.

Dinamika atmosfer dan dampaknya
terhadap kehidupan.

Klasifikasiti peiklim dan polaiklim
global.

C2
LL2c

Menganalisis
tipe iklim dan
pola iklim
global.

MJDK
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3.6. Siswa mampu menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap
kehidupan. 
4.6. Siswa mampu menyajikan proses dinamika atmosfer menggunakan peta,
bagan, gambar, grafik, video, dan/atau animasi.

Dinamika atmosfer dan dampaknya
terhadap kehidupan.

Klasifikasiti peiklim dan polaiklim
global.

C3
LL3b

Menganalisis
tipe iklim dan
pola iklim
global.

SSKT

3.7 Siswa mampu menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap
kehidupan. 
4.7 Siswa mampu menyajikan proses dinamika hidrosfer menggunakan peta,
bagan, gambar, grafik, video, dan/atau animasi.

Dinamika hidrosfer dan dampaknya
terhadap kehidupan.

Konservasi air tanah dan Daerah Aliran
Sungai.

C2
LL2b

Menganalisis
konservasi air
tanah.

PG-1

3.7 Siswa mampu menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap
kehidupan. 
4.7 Siswa mampu menyajikan proses dinamika hidrosfer menggunakan peta,
bagan, gambar, grafik, video, dan/atau animasi.

Dinamika hidrosfer dan dampaknya
terhadap kehidupan.

Konservasi air tanah dan Daerah Aliran
Sungai.

C4,
LL3c,

Menganalisis
konservasi air
tanah.

MJDK

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

Posisi Indonesia sebagaiporos
maritime dunia

Posisistrategis Indonesia. Potensi
Indonesia

C2
LL1b

Memahami
potensi
Indonesia

PG-1

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

Posisi Indonesia sebagaiporos
maritime dunia

Posisistrategis Indonesia. Potensi
Indonesia

C3
LL2b

Menyajikan
contoh upaya
Indonesia
dalam
mewujudkan
cita-cita
sebagai poros
maritim dunia

PGK-L
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3.2 Menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan
karakteristik ekosistem.  
4.2 Membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang
dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik

Persebaran flora fauna di Indonesia
dan Dunia

Persebaran flora di Indonesia C4
LL3c

Menganalisis
konservasi
fauna di
Indonesia dan
dunia

PGK-L

3.2 Menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan
karakteristik ekosistem.  
4.2 Membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang
dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik

Persebaran flora fauna di Indonesia
dan Dunia

Persebaran flora di Indonesia C4
LL3c

Menganalisis
persebaran
fauna di
Indonesia

PGK-
BS-1

3.3 Menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan,
pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan. 
4.3 Membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan,
dan pariwisata di Indonesia

Persebaran dan
pengelolaansumberdayakehutanan,
pertambangan, kelautan, dan
pariwisatasesuaiprinsip-
prinsippembangunanberkelanjutan.

Persebaransumberdayaalam dan
prinsippengelolaanberkelanjutan

C4
LL
3C

Menganalisis
pengelolaan
SDA sesuai
prinsip
pembangunan
berkelanjutan

PG-1

3.3 Menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan,
pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan. 
4.3 Membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan,
dan pariwisata di Indonesia

Persebaran dan
pengelolaansumberdayakehutanan,
pertambangan, kelautan, dan
pariwisatasesuaiprinsip-
prinsippembangunanberkelanjutan.

Persebaransumberdayaalam dan
prinsippengelolaanberkelanjutan

C4
LL
3C

Menganalisis
pengelolaan
SDA sesuai
prinsip
pembangunan
berkelanjutan

PGK-
BS-1

3.4 Menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta
potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. 
4.4 Membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri, serta
energi baru dan terbarukan di Indonesia.

Ketahanan pangan nasional,
penyediaan bahan industri dan
potensi energi baru terbarukan di
Indonesia

Ketahananpangan C3
LN d

Menganalisis
ketahanan
pangan
nasional

IJS
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3.5 Menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan
pembangunan.  
4.5 menyajikan data kependudukan dalambentuk peta, tabel, grafik, dan/atau
gambar.

Dinamika kependudukan di
Indonesia untuk perencanaan
pembangunan.

Dinamikakependudukan C4
LN d

Menganalisis
Dinamika
kependudukan
Indonesia

PG-1

3.5 Menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan
pembangunan.  
4.5 menyajikan data kependudukan dalambentuk peta, tabel, grafik, dan/atau
gambar.

Dinamika kependudukan di
Indonesia untuk perencanaan
pembangunan.

Dinamikakependudukan C4
LN d

Menganalisis
Dinamika
kependudukan
Indonesia

PGK-
BS-L1

3.6 Menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional
berdasarkan keunikan dan sebaran.  
4.6 Membuat peta persebaran budaya daerah sebagai bagian dari budaya
nasional.

keragaman budaya bangsa sebagai
identitas nasional

Keragamanbudaya dan
persebarannyasebagaiidentitasnasional.

C4
LL 3c

Menganalisis
keragaman
budaya
nasional

PGK-
BS-L1

3.6 Menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional
berdasarkan keunikan dan sebaran.  
4.6 Membuat peta persebaran budaya daerah sebagai bagian dari budaya
nasional.

keragaman budaya bangsa sebagai
identitas nasional

Keragamanbudaya dan
persebarannyasebagaiidentitasnasional.

C4
LL 3c

Menganalisis
keragaman
budaya
nasional

PG-1

3.7 Menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi,
kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. 
4.7 Membuat sketsa, denah, dan/atau peta potensi bencana wilayah setempat
serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut

PenanggulanganBencanaAlam Mitigasibencana C4
LL 3c

Menganalisis
mitigasi
bencana
hidrologi

PG-1

3.7 Menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi,
kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. 
4.7 Membuat sketsa, denah, dan/atau peta potensi bencana wilayah setempat
serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut

PenanggulanganBencanaAlam Mitigasibencana C4
LL 3c

Menganalisis
mitigasi
bencana
hidrologi

PGK-
BS-L1
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3.7 Menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi,
kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. 
4.7 Membuat sketsa, denah, dan/atau peta potensi bencana wilayah setempat
serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut

PenanggulanganBencanaAlam Mitigasibencana C4
LL 3c

Menganalisis
mitigasi
bencana
hidrologi

PGK-
BS-1

3.1. Memahamikonsep wilayah dan perwilayahandalamperencanaan tata ruang
wilayah nasonal, propinsi dan kabupaten/kota 
4.1. Membuat peta
pengelompokanpenggunaanlahandiwilayahkabupaten/kota/propinsiberdasarkan
data wilayah setempat

Wilayah dan perwilayahandalam
tata ruang wilayah

Pusat pertumbuhan wilayah C2
LL
2a

Memahami
pertumbuhan
wilayah,syarat
syaratnya
dalam
perencanaan
tata ruang
wilayah

PGK-
BS-L1

3.1. Memahamikonsep wilayah dan perwilayahandalamperencanaan tata ruang
wilayah nasonal, propinsi dan kabupaten/kota 
4.1. Membuat peta
pengelompokanpenggunaanlahandiwilayahkabupaten/kota/propinsiberdasarkan
data wilayah setempat

Wilayah dan perwilayahandalam
tata ruang wilayah

Koridor Ekonomi Indonesia C2
LL
2b

Memahami
pertumbuhan
wilayah,syarat
syaratnya
dalam
perencanaan
tata ruang
wilayah

MJDK

3.1. Memahamikonsep wilayah dan perwilayahandalamperencanaan tata ruang
wilayah nasonal, propinsi dan kabupaten/kota 
4.1. Membuat peta
pengelompokanpenggunaanlahandiwilayahkabupaten/kota/propinsiberdasarkan
data wilayah setempat

Wilayah dan perwilayahandalam
tata ruang wilayah

Koridor Ekonomi Indonesia C2
LL2a

Memahami
pertumbuhan
wilayah,syarat
syaratnya
dalam
perencanaan
tata ruang
wilayah

PG-1
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3.2. Menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota,
serta kaintannya dengan usaha pemerataan pembangunan 
4.2. Membuat makalah tentang usaha1n, grafik, dan/atau diagram

Struktur keruangan desa dan kota Usaha pemerataan pembangunan C2
LL2b

Menganalisis
struktur ruang
desa,dan kota
meliputi ciri
desa, kota,
Jenis desa
Tata ruang
desa dan kota
dan
permasalahan
perkembangan
desa/kota

U/MJD

3.2. Menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota,
serta kaintannya dengan usaha pemerataan pembangunan 
4.2. Membuat makalah tentang usaha1n, grafik, dan/atau diagram

Struktur keruangan desa dan kota Usaha pemerataan pembangunan C4
LL3c

Menganalisis
struktur ruang
desa,dan kota
meliputi ciri
desa, kota,
Jenis desa
Tata ruang
desa dan kota
dan
permasalahan
perkembangan
desa/kota

PG-1
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3.2. Menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota,
serta kaintannya dengan usaha pemerataan pembangunan 
4.2. Membuat makalah tentang usaha1n, grafik, dan/atau diagram

Struktur keruangan desa dan kota Usaha pemerataan pembangunan C3
LL3a

Menganalisis
struktur ruang
desa,dan kota
meliputi ciri
desa, kota,
Jenis desa
Tata ruang
desa dan kota
dan
permasalahan
perkembangan
desa/kota

PGK-L

3.2. Menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota,
serta kaintannya dengan usaha pemerataan pembangunan 
4.2. Membuat makalah tentang usaha1n, grafik, dan/atau diagram

Struktur keruangan desa dan kota Usaha pemerataan pembangunan C3
LL2b

Menganalisis
struktur ruang
desa,dan kota
meliputi ciri
desa, kota,
Jenis desa
Tata ruang
desa dan kota
dan
permasalahan
perkembangan
desa/kota

MJDK
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3.2. Menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota,
serta kaintannya dengan usaha pemerataan pembangunan 
4.2. Membuat makalah tentang usaha1n, grafik, dan/atau diagram

Struktur keruangan desa dan kota Usaha pemerataan pembangunan C4
LL3b

Menganalisis
struktur ruang
desa,dan kota
meliputi ciri
desa, kota,
Jenis desa
Tata ruang
desa dan kota
dan
permasalahan
perkembangan
desa/kota

PGK-
BS-L1

3.2. Menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota,
serta kaintannya dengan usaha pemerataan pembangunan 
4.2. Membuat makalah tentang usaha1n, grafik, dan/atau diagram

Struktur keruangan desa dan kota Usaha pemerataan pembangunan C2
LL1b

Menganalisis
struktur ruang
desa,dan kota
meliputi ciri
desa, kota,
Jenis desa
Tata ruang
desa dan kota
dan
permasalahan
perkembangan
desa/kota

MJDK
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3.3. Menganalisis karakteristik Negara maju dan berkembang dalam konteks
pasar bebas 
4.3. Membuat makalah tentang interaksi Indonesia dengan Negara maju dan
Negara berkembang dalam konteks pasar bebas yang dilengkapi dengan peta,
table, grafik, dan/atau diagram

Negara maju dan Negara
berkembang

Negara maju dan berkembang C2
LL1b

Menganalisis
karakteristik
Negara maju
dan negara
berkembang,
perbedaan
negara maju
dan
berkembang
serta kondisi
riil Indonesia
dan solusinya

PGK-L

3.3. Menganalisis karakteristik Negara maju dan berkembang dalam konteks
pasar bebas 
4.3. Membuat makalah tentang interaksi Indonesia dengan Negara maju dan
Negara berkembang dalam konteks pasar bebas yang dilengkapi dengan peta,
table, grafik, dan/atau diagram

Negara maju dan Negara
berkembang

Negara maju dan berkembang C4
LL3c

Menganalisis
karakteristik
Negara maju
dan negara
berkembang,
perbedaan
negara maju
dan
berkembang
serta kondisi
riil Indonesia
dan solusinya

PG-1
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3.3. Menganalisis karakteristik Negara maju dan berkembang dalam konteks
pasar bebas 
4.3. Membuat makalah tentang interaksi Indonesia dengan Negara maju dan
Negara berkembang dalam konteks pasar bebas yang dilengkapi dengan peta,
table, grafik, dan/atau diagram

Negara maju dan Negara
berkembang

Negara maju dan berkembang C2
LL2a

Menganalisis
karakteristik
Negara maju
dan negara
berkembang,
perbedaan
negara maju
dan
berkembang
serta kondisi
riil Indonesia
dan solusinya

PG-1

3.3. Menganalisis karakteristik Negara maju dan berkembang dalam konteks
pasar bebas 
4.3. Membuat makalah tentang interaksi Indonesia dengan Negara maju dan
Negara berkembang dalam konteks pasar bebas yang dilengkapi dengan peta,
table, grafik, dan/atau diagram

Negara maju dan Negara
berkembang

Negara maju dan berkembang C3
LL3a

Menganalisis
karakteristik
Negara maju
dan negara
berkembang,
perbedaan
negara maju
dan
berkembang
serta kondisi
riil Indonesia
dan solusinya

PGK-
BS-L1
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