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Lampiran 1. Peta Administrasi Pemalang  
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Lampiran 2. Peta Sekolah 
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Lampiran 3. Surat Validasi 
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Lampiran 5. RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

MateriPokok 

Alokasi Waktu 

: 

: 

: 

: 

: 

SMP Islam Terpadu At-tawaazun 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

VIII/Satu 

Potensi Sumber Daya Kemaritiman Indonesia 

2 x 40 menit (2 Jam Pelajaran) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percayadiri, peduli, dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan 

perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, procedural 

pad atingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata.  

4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
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B. KOMPETENSI DASAR  DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

 

NO KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

1 3.1 Memahami konsep 

ruang ( lokasi, 

distribusi, potensi, 

iklim, bentuk muka 

bumi, geologis, flora, 

dan fauna ) dan 

interaksi antar ruang di 

Indonesia serta 

pengaruhnya terhadap 

kehidupan manusia 

dalam aspek ekonomi, 

sosial, budaya dan 

pendidikan 

 

3.1.1. Menjelaskan potensi 

kemaritiman Indonesia 

3.1.2. Mengidentifikasi sumber daya 

laut Indonesi 

3.1.3. Menjelaskan potensi sumber 

daya perikanan laut Indonesia 

 

2 4.1 Menjelaskan konsep 

ruang (lokasi, 

distribusi, potensi, 

iklim, bentuk muka 

bumi, geologis, flora 

dan  fauna) dan 

interaksi antar ruang di 

Indonesia serta 

pengaruhnya terhadap 

kehidupan manusia 

4.1.1. Mempresentasikan hasil 

diskusi potensi sumber daya 

perikanan laut Indonesia 
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Indonesia dalam aspek 

ekonomi, sosial, 

budaya, dan 

pendidikan. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui proses diskusi kelompok peserta didik diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan potensi kemaritiman Indonesia 

2. Menyebutkan macam-macam sumber daya laut Indonesia 

3. Menyebutkan jenis-jenis ikan laut di Indonesia 

4. Menyebutkan manfaat sumber daya perikanan laut Indonesia 

5. Menunjukkan upaya pelestaraian sumber daya perikanan laut Indonesia 

 

Fokus penguatan karakter: bersyukur, nasionalis  

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1) MateriReguler 

 Pengertian potensi kemaritiman Indonesia 

 Macam-macam sumber daya laut Indonesia 

 Manfaaat sumber daya perikanan laut  Indonesia 

 Menyebutkan jenis-jenis ikan laut di Indonesia 

 Upaya pelestarian sumber daya perikanan laut Indonesia 

 

2) Materi Pengayaan 

  Kebijakan tentang perikanan laut Indonesia 

3) Materi Remidial 

           Upaya pelestarian sumber daya perikanan laut Indonesia 

E. METODE PEMBELAJAR 

1..Model : Brainstorming 

2..Metode : Diskusi  
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F. MEDIA DAN  ALAT/BAHAN  

    1. Media    : Gambar Laut, Gambar Ikan, Gambar Nelayan, Atlas,  

       Vanbosco Karaoke lagu “kolam susu” 

2. Alat/Bahan : Laptop, LCD, Loudspeaker 

G. SUMBER BELAJAR 

- SetiawanIwan dkk (2016) Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial . Jakarta. 

Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kemdikbud hal. 34 - 35 

H. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Tahapan 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan - Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

dan berdoa bersama  

- Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan tentang sumber daya 

alam Indonesia dengan materi yang akan 

dipelajari; 

- Menginformasikan garis besar cakupan 

materi/tujuan pembelajaran serta manfaatnya 

dalam kehidupan sehari hari 

- Memberi motivasi peserta didik untuk aktif 

dalam proses pembelajaran dengan menyanyi 

lagu “kolam susu” 

- mengupas lagu “kolam susu” sebagai 

perwujudan rasa syukur atas karunia alam 

Indonesia 

 Menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan 

- menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai  

- menginformasikan teknik penilaian yang akan 

10’ 
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Tahapan 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

dilakukan selama proses pembelajaran 

Kegiatan Inti Orientasi terhadap masalah 

- Peserta didik mengamati gambar tentang 

kekayaan laut Indonesia “ peta persebaran 

perikanan laut di Indonesia” 

 

Organisasi belajar 

- Guru mengondisikan agar peserta didik siap 

melaksanakan proses pembelajaran dengan 

menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan 

- Peserta didik dibentuk dalam beberapa 

kelompok, dengan anggota 4 s.d 5 orang 

- Peserta didik didorong untuk mengidentifikasi 

masalah terkait gambar yang diamati.  

1. Daerah mana saja penghasil ikan di 

Indonesia? 

2. Apa saja jenis ikan yang ada di perairan 

Indonesia? 

3. Apa manfaat ikan bagi kehidupan? 

4. Mengapa penangkapan ikan di perairan 

Indonesia selalu menimbulkan polemik? 

5. Bagaimana mengatasi polemik penangkapan 

ikan di Indonesia sehingga sumber daya ikan 

lestari dan nelayan sejahtera? 

Penyelidikan individual maupun kelompok 

- Pesertadidik dibagi LK 

- Pesertadidik mencari informasi atau data untuk 

menjawab masalah yang sudah ditentukan 

60’ 
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Tahapan 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

dengan membaca buku sumber, mencari dari 

internet atau  mengunjungi perpustakaan  

Pengembangan dan penyajian hasil 

penyelesaian masalah 

 Menganalisis tentang persebaran sumber daya 

perikanan yang ada di Indonesia 

 Mengevaluasi manfaat sumber daya perikanan 

laut bagi kehidupan. 

 Setiap kelompok berdiskusi dan memaparkan 

pendapatnya masing-masing di depan kelas 

Analisis dan evaluasi proses penyelesaian 

masalah 

- Kelompok lain memberi tanggapan, tambahan 

atau melengkapi 

- Guru mengarahkan dan meluruskan pengertian 

dan pemahaman peserta didik terhadap materi 

atau hasil kerja yang telah ditampilkan. 

- Peserta didik mengambil kesimpulan atas 

masalah yang dibahas 

Penutup - Membuat  kesimpulan tentang materi 

pembelajaran hari itu dilakukan peserta didik 

bersama guru 

- Peserta didik melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran  

- memberikan penguatan tentang pentingnya 

“membangun generasi cinta tanah air, sebab ada 

hubungan timbale balik antara apa yang 

diberikan kepada alam dengan apa yang 

10’ 
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Tahapan 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

diberikan alam kepada manusia” 

- Menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

- Guru memberikan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas 

- Menutup pelajaran dengan berdoa sesuai dengan 

agama dan keyakinan masing-masing. 
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SOAL PILIHAN GANDA 

 

1. Berapa persen potensi lestari perikanan laut yang bisa ditangkap  

a. 20% 

b. 40% 

c. 60% 

d. 80% 

 

2. Kegiatan nelayan dari negara lain mencuri ikan di perariran Indonesia disebut 

... 

a. legal fishing 

b. illegal fishing 

c. local Fishing 

d. international fishing 

 

3. Hutan mangrove di Indonesia banyak terdapat di daerah ... 

a. pesisir barat pulau Sumatra 

b. pesisir selatan pulau Jawa 

c. Pesisir selatan pulau Papua 

d. Pesisir selatan Pulau Timor 

 

4. Fungsi ekologis dari hutan mangrove yaitu : 

a. Sebagai bahan baku pembuatan kayu arang 

b. melindungi pantai dari abrasi 

c. kayu bakau bisa digunakan untuk membuat kertas 

d. menghasilkan udang dan kepiting untuk ekspor 

 

5. Pulau manakah yang mempunyai hutan mangrove terluas ? 

a. Sumatra 

b. Kalimantan 

c. Jawa 

d. Papua 

 

6. Hewan laut yang bisa menghasilkan kapur dalam tubuhnya sehingga 

terbentuk terumbu karang disebut ... 

a. Koloni 

b. Aves 

c. Kolibri 

d. Koral 

 

7. Terumbuh karang bisa tumbuh dengan baik jika suhu air laut antara ... 

a. 0 - 11 'C 

b. 11 - 21 'C 

c. 21 - 29 'C 

d. 29 - 35 'C 
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8. Berbagai hasil dari bentukan alam yang berguna bagi manusia untuk 

memenuhi kebutuhan manusia adalah... 

a. Barang-barang tambang 

b. Sumber energi 

c. Sumber daya alam 

d. Potensi alam 

e. Hasil bumi 

 

9. Berdasarkan sifatnya, Sumber Daya Alam dibagi menjadi dua yaitu... 

a. Sumber Daya Alam yang melimpah dan yang terbatas 

b. Sumber Daya Alam materi dan hayati 

c. Sumber Daya Alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui 

d. Sumber Daya Alam energi dan waktu 

e. Sumber Daya Alam materi dan waktu 

 

10. Sumber daya alam hanya berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut sumber daya 

alam... 

a. Hidroponik 

b. Hewani 

c. Nabati 

d. Agronomi 

e. Natural 

 

11. Sumber daya alam disebut unrenewable resources jika... 

a. Memerlukan waktu sangat lama untuk memulihkan sumber daya alam 

b. Memerlukan waktu sangat cepat untuk memulihkan sumber daya alam 

c. Tidak membutuhkan waktu untuk memulihkan sumber daya alam 

d. Keberadaannya di daerah daratan 

e. Keberadaannya di daerah perairan 

 

12. Di bawah ini yang merupakan contoh dari Sumber Daya Alam exhaustible 

adalah... 

a. Udara 

b. Matahari 

c. Hujan 

d. Angin 

e. Uang 

 

13. Sumber Daya Alam yang terbentuk oleh proses alamiah dan membutuhkan 

jangka waktu yang lama disebut dengan.... 

a. Sumber Daya fisik-abiotik 

b. Sumber Daya biotik 

c. Sumber Daya Alam yang terbatas 

d. Sumber Daya Alam melimpah 

e. Sumber Daya Alam materi 
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14. Di bawah ini yang merupakan contoh dari Sumber Daya Alam energi 

adalah.... 

a. Mineral tambang, bahan galian, udara, tanah 

b. Flora dan fauna dalam wujud pertanian 

c. Hutan produksi dan peternakan 

d. Bensin, solar, dan minyak tanah 

e. Sinar matahari, udara, dan angin 

 

15. Sumber Daya Alam yang tidak akan habis bila terus-menerus digunakan 

karena masih bisa diusahakan agar tetap ada atau tersedia disebut dengan.... 

a. Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui 

b. Sumber Daya Alam waktu 

c. Sumber Daya Alam ruang 

d. Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharus 

e. Sumber Daya Alam yang terbatas 

 

16. Sumber Daya Alam yang berupa benda mati, seperti tanah, air, angin, udara, 

dan sinar matahari disebut dengan.... 

a. Sumber Daya Alam fisik 

b. Sumber Daya Alam nonfisik 

c. Sumber Daya Alam hayati 

d. Sumber Daya Alam energi 

e. Sumber Daya Alam energi 

 

17. Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang.... 

a. Dapat diperbaharui 

b. Tidak dapat diperbaharui 

c. Terbatas ketersediaannya 

d. Terbentuk cair 

e. Terletak diperairan 

 

18. Segala hal yang dianggap sebagai sumber daya bisa dikatakan bernilai 

ekonomis, artinya.... 

a. Memberikan manfaat ekonomis 

b. Berkembang menurut waktu ekonomis 

c. Jumlahnya secara ekonomis terbatas 

d. Digunakan oleh manusia secara ekonomis 

e. Memberikan kesenangan pada manusia 

 

19. Di bawah ini adalah beberapa masalah yang dihadapi dalam kegiatan 

perikanan laut antara lain, kecuali.... 

a. Alat tradisional 

b. Pencemaran laut 

c. Perusakan laut akibat aktivitas industri 

d. Tingginya keanekaragaman jenis ikan, tetapi populasi setiap jenis relatif 

kecil 
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e. Tingkat pndidikan yang rendah 

 

20. Di bawah ini adalah jenis-jenis budidaya perikanan air payau (tambak) 

adalah, kecuali.... 

a. Ikan bandeng, kepiting, dan rajungan 

b. Belanak, mujair, sidat, dan tawes 

c. Remis, rajungan, udang, kepiting, dan teripang 

d. Tawes, kepiting, dan ikan bandeng 

e. Nila, nilam, sepat, siam, tambakan, dan tawes 

 

21. Perairan laut di Indonesia memiliki karakteristik berbeda. Hal ini dapat dilihat 

dari kedalaman lautnya. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki kedalaman 

laut yang lebih dangkal dibandingkan perairan laut di Indonesia bagian 

tengah dan timur, seperti Laut Banda. Faktor yang menyebabkan terjadinya 

hal ini adalah .... 

a. adanya sedimentasi yang besar di perairan Indonesia bagian barat 

b. adanya perbedaan proses pembentukan morfologi laut di Indonesia 

c. kedalaman laut di Indonesia bagian timur dipengaruhi oleh kuatnya arus 

Samudra Pasifik 

d. pergerakan lempeng tektonik di Indonesia bagian barat tidak terlalu 

berpengaruh besar 

e. erosi vertikal yang cukup besar di dasar perairan laut Indonesia bagian 

timur 

 

22. Kebangkitan kekuatan maritim di Indonesia ditandai dengan adanya peristiwa 

…. 

a. Deklarasi Bangkok 

b. Deklarasi Djuanda 

c. UNCLOS 1978 

d. Proklamasi Kemerdekaan 

e. Seruan Sunda Kelap 

23. Sumber daya alam di dunia terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam 

yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Salah satu sumber 

daya alam yang dapat diperbarui adalah air. Hal ini disebabkan oleh …. 

a. air mengalami siklus hidrologi 

b. air dapat diciptakan oleh manusia 

c. air mengalir dari hulu ke hilir 

d. air dapat ditampung sehingga tidak akan pernah habis 

e. air ditampung di sungai, danau, dan laut 

 

24. Berikut ini yang termasuk kedalam upaya pemanfaatan laut adalah, Kecuali… 

a. Tambak Garam 

b. Objek Wisata 

c. Usaha irigasi 

d. Budidaya rumput laut 
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25. Jenis ikan dibawah ini yang termasuk kedalam perikanan air asin yaitu 

ikan…. 

a. Emas, tengiri, dan tongkol 

b. Mujair, pari, dan udang 

c. Tuna, Tongkol, dan Kembung 

d. Bandeng, gurame, dan cakalang 

 

26. Laut teritorial  adalah .... 

a. Jalur laut wilayah Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pangkal laut 

wilayah Indonesia 

b. Laut yang telah ditetapkan berjarak 12 mil dari garis dasar kea rah laut 

lepas 

c. Semua laut yang terletak pada sisi dalam garis dasar 

d. Laut yang menghubungkan dua pulau 

 

27. Mengambil karang laut dengan cara besar-besaran dapat .... 

a. Merusak lingkungan 

b. Menambah penghasilan 

c. Melestarikan lingkungan 

d. Menjaga keseimbangan alam 

 

28. Energi Kelautan merupakan energi non-konvensional dan termasuk 

sumberdaya kelautan non hayati yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki 

potensi untuk dikembangkan di kawasan pesisir dan lautan Indonesia. 

Dibawah ini yang termasuk energi kelautan ialah...  

a. Minyak dan Gas 

b. Energi Gelombang Laut dan Thermal Energy Conversion 

c. Angin dan iklim 

d. Pasang Surut dan Matahari 

e. Gelombang dan Iklim 18. Dalam suatu pengelolaan sumber daya kelautan 

dapat diliat karena adanya suatu dorongan masalah pengelolaan.  

 

29. Dibawah ini yang merupakan masalah-masalah pengelolaan sumber daya 

kalautan adalah..  

a. Desentralisasi Pengelolaan dan Kerusakan Ekosistem 

b. Pembuangan Limbah dan Desentralisasi Pengelolaan 

c. Keterpaduan dan pemanfaatan Ruang 

d. Sosial Ekonomi dan Kerusakan Ekosistem 

e. Pemanfaatan Ruang dan Desentralisasi Pengelolaan 

 

30. kabupaten dan kota di Indonesia mayoritas mempunyai masing-masing 

daerahnya mempunyai wilayah-wilayah laut. maka dalam kesungguhan 

mengelola kekayaan laut Diharapkan stabilitas politik di negara kita dapat 

ditingkatkan, penegakan hukum dapatsegera dilaksanakan sehingga segala 

upaya dalam pembangunan SDM, pembangunan ekonomi dapat memperoleh 
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hasil yang optimal. Dari pernyataan diatas termasuk kedalam pengelolaan 

sumber daya laut yaitu. 

a. Desentralisasi Pengelolaan 

b. Sosial Ekonomi  

c. Pengelolaan Berbasis Ekosistem 

d. Pengelolaan Berbasis Masyarakat 

e. Pembangunan Berkelanjutan 

 

31. Dibawah ini yang dimaksud pengertian Sumber Daya Laut Indonesia dalam 

UUD 1945 pasal 33 ayat 3 adalah 

a. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.  

b. Luas laut indonesia seluruhnya 2/3 dari luas keseluruhan luas wilayah 

indonesia. Yaitu luas wilayah pesisir dan lautan nusantara dilihat dari 

perairan nusantara 3,8 juta Km2 dari 5,8 Km2 

c. Sumber daya yang meliputi, ruang lingkup yang luas yang mencakup 

kehidupan laut  

d. Potensi sumber daya laut indonesia yang tidak hanya ikan, tetapi juga 

berupa bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, 

bijih besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan air laut. 

e. Kekayaan alam khususnya laut di Indonesia masih banyak yang dikuasai 

oleh pihak asing, dan tidak sedikit yang sifatnya ilegal dan mementingkan 

kepentingan sendiri. 

 

32. Negara Indonesia mempunyai potensi keragaman sumber daya laut yang 

melimpah, berikut ini yang bukan termasuk faktor-faktor Yang menyebabkan 

Indonesia Mempunyai Sumber Daya Laut Yang Melimpah ialah...  

a. Terdapatnya El-nino dan La-nina 

b. Indonesia Berada Pada Posisi silanhg 

c. Laut Indonesia dan selat-selatnya merupakan alur transportasi 

Internasional 

d. Lautan Indonesia merupakan wilayah Marine Mega Biodiversity terbesar 

di dunia 

 

33. Indonesia mempunyai wilayah daratan yang perbatasanya secara wilayah 

daratan dengan 3 negara yaitu .... 

a. Malaysia, Papua New Guenia, dan Timor Leste 

b. Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam 

c. Malaysia, Filipina, dan Papua New Guenia 

d. Malaysia, Papua New Guenia dan Singapura 

 

34. Indonesia dilihat dari batuan dan jalur pegunungannya merupakan pertemuan 

dua pegunungan muda kelanjutan rangkaian sirkum pasifik pegunungan 

Mediterania dan pegungan pasifik. dari uraian diatas faktor-faktor yang 

menyebabkan perbedaan dari karakteristik wilayah daratan dan wilayah 

perairan di indonesia termasuk kedalam faktor... 
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a. Letak Astronomis 

b. Letak Geologis 

c. Letak Geografi 

d. Letak Geomorfologi  

e. Letak Mritim 

35. Dalam Kewenangan Negara Menetapkan Batas Negara berapa luas wilayah 

negara Indonesia secara keseluruhan ..... 

a. 5,12 juta km2 

b. 5,13 juta km2 

c. 5,14 juta km2 

d. 5,16 juta km 2  

e. 5,19 juta km2 

 

36. Pada tahun 1939 pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan peraturan 

kelautan yang bernama Territoriale Zee en Maritheme Kringen Ordonoantie ( 

TZMKO 1939) yang menekankan bahwa lebar laut negara indonesia 

adalah....  

a. 2 mil 

b. 2,5 mil 

c. 3 mil 

d. 3,5 mil 

e. 4 mil 7.  

 

37. Negara indonesia mempunyai batas wilayah udara yang diatur dalam wilayah 

dirgantara dirgantara (ruang angkasa dan antariksa) dan diukur dari jarak 

gunung tertinggi di Indonesia... 

a. 36.000 mil 

b. 36.000 km 

c. 3.600 km 

d. 3.600 mil 

e. 360.000 km 

 

38. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi harus.... 

a. Mengutamakan keuntungan dari pada lingkungan 

b. Mengambil semua sumber daya alam 

c. Tidak merusak alam 

d. Merusak lingkungan alam 

 

39. Perairan laut di Indonesia memiliki karakteristik berbeda. Hal ini dapat dilihat 

dari kedalaman lautnya. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki kedalaman 

laut yang lebih dangkal dibandingkan perairan laut di Indonesia bagian 

tengah dan timur, seperti Laut Banda. Faktor yang menyebabkan terjadinya 

hal ini adalah ... 

a. adanya sedimentasi yang besar di perairan Indonesia bagian barat 

b. adanya perbedaan proses pembentukan morfologi laut di Indonesia 
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c. kedalaman laut di Indonesia bagian timur dipengaruhi oleh kuatnya arus 

Samudra Pasifik 

d. pergerakan lempeng tektonik di Indonesia bagian barat tidak terlalu 

berpengaruh besar 

e. erosi vertikal yang cukup besar di dasar perairan laut Indonesia bagian 

timur 

 

40. Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat tinggi. Salah satu 

daerah di Indonesia yang memiliki potensi laut berupa terumbu karang adalah 

Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jenis kegiatan ekonomi yang 

cocok dikembangkan di daerah Wakatobi adalah ... 

a. Perdagangan 

b. Peternakan 

c. Perikanan 

d. Perindustrian 

e. pariwisata 
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Lampiran 6.  Kuesioner 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Perairan laut di Indonesia memiliki 

karakteristik berbeda. Hal ini dapat dilihat 

dari kedalaman lautnya. Wilayah Indonesia 

bagian barat memiliki kedalaman laut yang 

lebih dangkal dibandingkan perairan laut di 

Indonesia bagian tengah dan timur, seperti 

Laut Banda 

    

2 Kebangkitan kekuatan maritim di Indonesia 

ditandai dengan adanya peristiwa Deklarasi 

Djuanda 

    

3 Sumber daya alam di dunia terbagi menjadi 

dua jenis, yaitu sumber daya alam yang 

dapat diperbarui dan yang tidak dapat 

diperbarui. Salah satu sumber daya alam 

yang dapat diperbarui adalah air. Hal ini 

disebabkan oleh air mengalami siklus 

hidrologi 

    

4 contoh dari industri ekstraktif adalah 

industri pertanian 

    

5 Wilayah Indonesia juga dilalui garis 

katulistiwa sehingga beriklim tropis dengan 

suhu rata-rata 26– 28C 

    

6 Secara geografis, Indonesia sangat 

diuntungkan karena terletak pada posisi 

silang diantara 2 benua (Asia dan Australia) 

dan diantara 2 samudra (Hindia dan 

Pasifik). 

    

7 Karakteristik geologis Indonesia yang     
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dilalui jalur pegunungan muda (pegunungan 

Mediterania dan Sirkum Pasifik) 

mengakibatkan Indonesia juga memiliki 

banyak gunung api yang aktif sehingga 

tanahnya sangat subur karena kaya unsur 

hara. 

8 Keadaan alam wilayah Indonesia terdiri 

atas: pegunungan, gunung, dataran tinggi, 

dataran rendah, pulau, pantai, sungai, danau, 

laut, teluk, tanjung, selat, lembah, dll. 

    

9 Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai 

lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. 

    

10 Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat 

untuk lahan pertanian, peternakan, 

perikanan, perkebunan, perkantoran, 

industri, perdagangan dll. 

    

11 Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai 

tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, 

transportasi, olahraga, industri dll. 

    

12 Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur 

transportasi, perdagangan, perikanan, olah 

raga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan 

sungai di Indonesia misalnya: Sungai Kapus 

(Kalimantan Barat) sebagai jalur 

transportasi, Sungai Musi (Sumatera 

Selatan) untuk perdagangan, Sungai Opak 

(DIY) untuk wahana olahraga, Sungai 

Bengawan Solo untuk irigasi dll. 

    

13 Danau dan waduk dimanfaatkan untuk 

perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, 
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PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di 

Indonesia antara lain: Danau Toba 

(Sumatera Utara) untuk pariwisata dan 

irigasi, Waduk Jatiluhur (Jawa Barat) untuk 

PLTA, Waduk Gajahmungkur (Jawa 

Tengah) untuk sarana irigasi. 

14 Sumber daya alam yang dapat diperbarui 

merupakan sumber daya alam yang dapat 

dihasilkan kembali setelah digunakan. 

Sumber daya alam ini tidak akan habis 

apabila penggunaannya dilakukan secara 

bijak. 

    

15 Sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui adalah sumber daya alam yang 

bisa dihasilkan kembali tetapi memerlukan 

waktu yang relatif lama. 

    

16 Indonesia merupakan negara kaya sumber 

daya alam yang tidak dapat diperbarui 

berupa barang hasil tambang. 

    

17 Selain hasil tambang, Indonesia juga 

dikenal sebagai negara yang memiliki hasil 

pertanian, perkebunan, kehutanan, dan 

perikanan melimpah. Terletak di daerah 

tropis membuat Indonesia memiliki curah 

hujan yang tinggi sehingga berbagai macam 

jenis tumbuhan hidup maksimal, misalnya 

kayu gaharu yang banyak dijumpai di hutan 

Kalimantan digunakan sebagai bahan obat 

dan merupakan kayu jenis bagus dan mahal 

di dunia 

    



86 
 

 
 

18 Pemanfaatan sumber daya alam dapat 

dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung. 

    

19 Pemanfaatan sumber daya alam air bagi 

masyarakat diantaranya adalah sebagai 

pemenuh kebutuhan pokok (minum, mandi, 

cuci), irigasi/pertanian, transportasi, 

perikanan, hingga sumber Pembangkit 

Listrik tenaga Air (PLTA). 

    

20 Pemanfaatan sumber daya alam berupa 

angin bagi kesejahteraan masyarakat antara 

lain untuk kincir angin, olahraga, dan 

pelayaran. Sedangkan panas bumi 

dimanfaatkan untuk pembangkit listrik 

tenaga panas bumi. 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

Berikut adalah beberapa gambaran tentang SMP Ialam Terpadu At-tawaazun 

Pemalang, yang dapat saya rangkum sebagai berikut: 

 

 

SMP Islam Terpadu At-Tawaazun diresmikan pada tanggal 24 Mei 2004 dan 

diresmikan oleh Bapak Bupati Pemalang  

 

 

Di SMP Islam Terpadu At-tawaazun memiliki lapangan yang cukup luas, serta 

beberapa bangunan yaitu laboratorium, mushola, ruang perpustakaan, ruang 

computer dan ruang kelas. 
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. 

 

Visi, Misi sekolah serta tata tertib guru mengajar di Smp Islam Terpadu At-

Tawaazun 
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Suasana ruang bersantai guru, yang bisa juga untuk menerima tamu dari luar 

sekolah. 
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Suasana dalam kelas saat pembelajaran dan penelitian dimulai. 
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Suasana para murid diminta untuk mengutarakan tanggapannya atas materi yang 

disampaikan dan berdiskusi bersama. 
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