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A. Indikator : 

2.1.1.   Menjelaskan pengertian sumberdaya alam 

2.1.2.   Menunjukkan contoh-contoh sumberdaya alam 

2.1.3.   Menjelaskan sumberdaya alam hayati 

2.1.4.   Menjelaskan sumberdaya alam non hayati 

 

 B. Tujuan Pembelajaran   :  

  Setelah kegiatan pembelajaran siswa mampu untuk : 

- menjelaskan pengertian sumberdaya alam 

- memberikan contoh sumberdaya alam yang ada di sekitar lingkungan siswa 

- menjelaskan pengertian sumberdaya alam hayati  

- menjelaskan pengertian sumberdaya alam non hayati 

 

B. Materi Pembelajaran :   

a. Pengertian Sumberdaya alam 

b. Contoh Sumberdaya alam di sekitar lingkungan siswa 

c. Macam-Macam Sumberdaya alam 

 

C.   Metode Pembelajaran   

Metode: diskusi kelompok, ceramah, penugasan 

 



D. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran  

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

1 Kegiatan awal ( Pendahuluan ) 

a. Guru dan siswa datang tepat waktu (nilai yang 

ditanamkan: disiplin)  

b. Guru mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa 

ketika memasuki ruang  kelas (nilai yang ditanamkan: 

santun, peduli)  

c. Guru mengajak siswa untuk berdoa menurut kepercayaan 

masing – masing serta mengecek kehadiran siswa / 

presensi (contoh nilai yang ditanamkan: disiplin, rajin)  

Apersepsi : 

- Guru menyampaikan kegunaan materi yang akan 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari (khususnya yang 

berkaitan dengan kompetensi dasar) 

- Guru menampilkan video pergerakan lempeng tektonik 

- Guru menampilkan peta jalur  tektonik Indonesia 

15 menit 

2. Kegiatan Inti :  

1.  Eksplorasi  

a Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok 

diskusi. Setiap kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

b Guru meminta masing – masing kelompok untuk 

menunjuk ketua kelompok, sekretaris kelompok, dan 

anggota kelompok  

c Guru menayangkan gambar / foto  material pasir, 

siswa secara kelompok diminta mengomentari 

gambar tersebut kemudian mengkaitkan dengan 

sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut 

d Guru menayangkan gambar / foto pemandangan 

hutan dan pemandangan bawah  laut, siswa secara 

kelompok diminta mengomentari gambar tersebut 

kemudian mengkaitkan dengan sumberdaya alam 

60 menit 



yang ada di wilayah tersebut 

e Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa mengapa  

Indonesia kaya sumberdaya alam? 

f Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi serta  

menyebutkan contoh-contoh sumberdaya alam yang 

ada di sekitar lingkungan siswa serta manfaatnya ( 

nilai yang ditanamkan : peduli lingkungan ) 

g Guru meminta pendapat siswa mengenai pengertian 

sumberdaya alam hayati. 

h Guru meminta pendapat siswa mengenai pengertian 

sumberdaya alam non hayati. 

 

2. Elaborasi 

a. Guru menampung pendapat siswa mengenai 

sumberdaya alam, kemudian menjelaskan pengertian 

sumberdaya alam 

b. Guru menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi 

kekayaan sumberdaya alam di Indonesia 

c. Guru menjelaskan kepada siswa contoh – contoh 

sumberdaya alam di lingkungan sekitar 

d. Guru menjelaskan kepada siswa tentang sumberdaya 

alam hayati 

e. Guru menjelaskan kepada siswa tentang sumberdaya 

alam nonhayati 

3. Konfirmasi 

a. Guru menguatkan kembali definisi sumberdaya alam  

b. Guru menguatkan kembali contoh – contoh 

sumberdaya alam di sekitar lingkungan sekolah siswa. 

c. Guru menguatkan kembali definisi sumberdaya alam 

hayati 

d. Guru menguatkan kembali definisi sumberdaya alam 

non hayati. 



e. Guru memberikan motivasi kepada siswa yang belum 

aktif selama penyampaian materi berlangsung. 

3 Penutup 

a. Guru memberikan penegasan / membuat kesimpulan  

terhadap materi yang telah disampaikan 

b. Guru memberikan tugas  untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa pada materi yang telah dipelajari. 

c. Guru mengumpulkan hasil pekerjaan siswa. 

d. Guru meminta siswa untuk membaca dan memahami 

materi yang akan digunakan dalam pertemuan 

berikutnya. 

e. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan  salam 

penutup.  

15 menit 

E. Media pembelajaran dan alat belajar : 

     1. Sumber belajar 

Anjayani, Eni dkk.(2009). Geografi untuk Kelas XI SMA/MA. Jakarta: 

Pustaka Cempaka. 

Anonim. ( 2010 ). Sumberdaya alam. Diperoleh 16 September 2013, dari 

http://www.indonesia.go.id/in/potensi-daerah/sumber-daya-alam 

Anonim. ( 2011 ). Sumberdaya alam. Diperoleh 16 September 2013, dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam 

Anonim. ( 2012 ) Tektonik Indonesia. Diperoleh 15 September 2013, dari 

http://ilmutentangbumi.com/tektonik-indonesia/gempa11/ 

Anonim. (2012) Tambang Pasir Merapi. Diperoleh 17 September 2013, dari 

http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2012/09/Merapi-

tambang-pasir1.jpg 

Citra Ikonos Indonesia. ( 2012 ), dari Google earth 

Greenpeace. ( 2011). Laut di Raja Ampat. Diperoleh 16 September 2013, 

dari 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/Indonesia/ShipTour

2013/Raja%20Ampat%203.jpg 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/Indonesia/ShipTour2013/Raja%20Ampat%203.jpg
http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/Indonesia/ShipTour2013/Raja%20Ampat%203.jpg


Sandy, I Made. (1985). Republik Indonesia : Geografi Regional. Geografi 

FMIPA Universitas Indonesia : Jakarta 

Sudrajat. ( 2012). Jenis - Jenis Sumberdaya Alam. Diperoleh 16 September 

2013, dari http://ajatcoolsudrajat.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-

sumber-daya-alam_1605.html 

 

2. Media Pembelajaran 

- Video 1.  Teori apungan benua 

- Video 2. Animasi pergerakan lempeng tektonik Indonesia 

- Gambar 1. peta tektonik lempeng Indonesia 

- Gambar 2. Hutan dan kehidupan bawah laut 

- Gambar 3. Material pasir erupsi gunungapi 

- Gambar 4. Peta  Astronomis Indonesia  

- Gambar 5. Citra ikonos pertemuan Lempeng di Indonesia 

     3. Alat pembelajaran : 

- Laptop 

- LCD 

- White board 

F. Evaluasi : 

1. Teknik penilaian : kognitif ( soal, kunci, skoring ); afektif ( penilaian sikap 

ketika proses pembelajaran ) 

2. Instrumen soal 

a. Kognitif 

1) Apa yang dimaksud dengan sumberdaya alam? 

2) Sebutkan contoh-contoh sumberdaya alam yang ada di lingkungan 

sekolahmu dan klasifikasikan ke dalam jenis sumberdaya alam 

berdasarkan sifatnya! 

3) Apa perbedaan sumberdaya alam hayati dengan sumberdaya alam non 

hayati? Sebut dan jelaskan! 

4) Mengapa di Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah,? 

Jelaskan 

 



Kunci jawaban 

1) sumberdaya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam baik benda 

mati maupun benda hidup yang dapat digunakan oleh manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2) Contoh sumberdaya alam biotik/hayati : tanaman bunga, tanaman 

hias,rumput, pohon. Contoh sumberdaya alam non hayati: tanah, air, 

udara, batu kerikil. 

3)  Sumberdaya alam hayati adalah sumberdaya alam yang berupa benda 

hidup. Contohnya: hewan dan tumbuhan.  

sumberdaya alam non hayati adalah sumberdaya alam yang berupa 

benda mati. Contohnya: tanah, air, udara, barang tambang 

4) - Adanya letak astronomis Indonesia, menyebabkan Indonesia 

memiliki iklim tropis sehingga cocok untuk ditanami berbagai 

macam tanaman 

- Indonesia dilalui jalur tektonik sehingga terbentuklah topografi 

Indonesia yang berbeda – beda di setiap wilayah. Dengan topografi 

yang berbeda di setiap wilayah, maka wilayah Indonesia memiliki 

kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, baik sumberdaya alam  

hayati maupun nonhayati 

Penilaian kognitif 

Setiap nomor skornya 5, jadi total skor ada 20 

NILAI AKHIR  :  jumlah skor total x 5 

 

b. Afektif 

       Instrumen diskusi kelompok 

1. Berilah komentar terhadap keempat gambar / foto berikut, kaitkan 

sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut 

2. Mengapa di Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan 

beranekaragam ? jelaskan 

3. Identifikasi sumberdaya alam di sekitar lingkungan kalian                            

( klasifikasikan SDA hayati / biotik dan nonhayati / abiotik ) 

4. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas  



No SDA 

Hayati 

Manfaat SDA 

Nonhayati 

Manfaat 

1.      

2.     dst 

 

Penilaian Afektif  

Jenis tagihan : Unjuk kerja 

Bentuk tagihan : Diskusi 

         Rubrik Penilaian Diskusi Kelompok 

Hari/Tanggal               : ………………………………………………….. 

Topik diskusi/debat     : ………………………………………………….. 

Nama Kelompok / anggota     : .................................................................. 

Aspek yang dinilai Nilai  

kualitatif 

Nilai  

kuantitatif 

Deskripsi  

(Alasan) 

Kemampuan 

mengidentifikasi masalah 

   

Kemampuan 

merumuskan masalah 

   

Kemampuan 

menganalisis masalah 

   

Kemampuan 

memecahkan masalah 

   

Kerja sama dalam 

kelompok 

   

Partisipasi dalam diskusi    

Kemampuan 

mengemukakan pendapat 

dan menghargai pendapat 

orang lain 

   

Kemampuan penggunaan    



bahasa yang baik dalam 

diskusi 

Nilai rata-rata    

Komentar 

  

       Kriteria Penilaian: 

Nilai kualitatif Nilai kuantitatif 

Memuaskan 4 > 80 

Baik 3 68 – 79 

Cukup 2 56 – 67 

Kurang 1 < 55 

 

Surakarta,  September 2013 

 

Guru Mata Pelajaran     Mahasiswa 

 

 

Dra. Puji Wijayanti    Bhian Rangga JR 

NIP. 19650312 198903 2 015    NIM. K 5410012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERI PEMBELAJARAN I 

 

Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pengertian Sumberdaya alam 

Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia 

akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis dan 

deposit sumber alamnya yang melimpah. Sumberdaya alam Indonesia berasal 

dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan 

serta pertambangan dan energi.  

Sumberdaya adalah segala sesuatu, baik berupa benda nyata ataupun 

bukan benda nyata, yang dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan 

hidupnya (I Made Sandy,1985:56). 

Sumberdaya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang 

muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 

manusia pada umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen 

biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen 

abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah  

(http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam ) 

Dengan demikian, dapat disimpulkan sumberdaya alam merupakan 

segala sesuatu yang ada di alam, baik benda mati (abiotik) maupun benda 

hidup (biotik) yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan 

Tektonik Lempeng 

Sumberdaya alam 

Rupabumi Indonesia 

Sumberdaya alam hayati 

Sumberdaya alam nonhayati 

Contoh sumberdaya alam di 

lingkungan sekitar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Biotik
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Abiotik
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Logam
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam


hidupnya. Contohnya: minyak bumi, air, udara, sinar matahari, tanah, tumbuh-

tumbuhan, ayam, sapi, dan lain sebagainya. 

 Alam menyediakan kekayaan baik berupa makhluk hidup maupun 

benda mati yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. 

Kekayaan alam berupa benda berwujud yang bisa diolah oleh manusia menjadi 

barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sebaliknya benda tidak 

berwujud yang bisa memenuhi kebutuhan hidup tanpa diolah terlebih dahulu 

misalnya udara dan sinar matahari. Kekayaan inilah yang disebut dengan 

sumberdaya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di 

alam sekitar yang merupakan hasil bentukan alam yang dapat dimanfaatkan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumberdaya 

alam yang melimpah. Hal ini dikarenakan oleh beberapa macam faktor, yaitu: 

1. Letak astronomis Indonesia pada 6° LU-11° LS dan 95°BT-141°BT. 

Dengan demikian Indonesia termasuk ke dalam negara beriklim tropis. 

Wilayah yang beriklim tropis memiliki curah hujan yang tinggi dan lamanya 

penyinaran matahari cukup lama. Sehingga mudah tumbuh dan 

berkembangnya tanaman, terutama tanaman tropis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Indonesia dilalui jalur tektonik sehingga terbentuklah topografi Indonesia 

yang memiliki berbagai macam keanekaragaman sumberdaya   

Persebaran sumber daya alam, erat kaitanya dengan lokasi suatu wilayah. 

Antara wilayah wilayah satu dengan lainnya memiliki persamaan maupun 

Gambar 1. Letak Astronomis Indonesia 

Sumber: www.blogger-indonessia.blogspot.com 

 

 



perbedaan fenomena baik fisik maupun sosialnya, dalam geografi sering 

disebut sebagai similarity area dan diferentiation area. Untuk memerikan 

fenomena tersebut alangkah baiknya apabila diawali dengan asal mengapa 

setiap wilayah memiliki keanekaragaan dalam hal sumberdaya.  

Lapisan litosfer dibagi menjadi lempeng-lempeng tektonik (tectonic 

plates). Di bumi, terdapat tujuh lempeng utama dan banyak lempeng-

lempeng yang lebih kecil. Lempeng-lempeng litosfer ini menumpang di atas 

astenosfer. Mereka bergerak relatif satu dengan yang lainnya di batas-batas 

lempeng, baik divergen (menjauh), konvergen (bertumbukan), ataupun 

transform (menyamping). Gempa bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan 

gunung, dan pembentukan palung samudera semuanya umumnya terjadi di 

daerah sepanjang batas lempeng. 

Dengan adanya pergerakan lempeng selama beribu-ribu tahun yang 

lalu mengakibatkan fenomena yang unik. Akibat adanya tektonisme maka 

terbentuklah rupabumi Indonesia yang menyimpan berbagai 

keanekaragaman sumberdaya alam yang melimpah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta jalur tektonik Indonesia 

Sumber : http://ilmutentangbumi.com/tektonik-indonesia/gempa11/ 

Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng dunia yaitu lempeng 

Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia yang bergerak saling 

menumbuk.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pertemuan lempeng di Indonesia 

Sumber : citra ikonos dari Google earth 

Selain itu, letak geologis negara Indonesia yang terletak pada jalur 

pegunungan muda menyebabkan wilayah lautan di Indonesia mengandung 

berbagai macam sumber daya nabati dan hewani antara lain ikan laut, 

rumput laut, mutiara dan sebagainya. 

 

B. Contoh Sumberdaya alam Di Sekolah 

Di lingkungan sekolah kalian banyak terdapat sumberdaya alam. 

Bahkan kita sebagai warga sekolah tidak bisa hidup tanpa adanya sumberdaya 

alam. Misalnya saja, sumberdaya alam  udara. Kita memerlukan udara, karena 

udara mengandung gas oksigen yang dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas. 

Contoh-contoh sumberdaya alam di sekolah yang lainnya meliputi 

sumberdaya alam biotik/benda hidup dan sumberdaya alam abiotik/benda mati. 

Sumberdaya alam benda hidup meliputi: tumbuhan dan hewan. Sedangkan 

sumberdaya alam abiotik/benda mati meliputi: sumber daya air, udara, tanah, 

sinar matahari, dan batu. 

 

C. Macam-Macam Sumberdaya alam 

Seperti kita ketahui bumi kita memiliki sumber daya alam yang tak 

terhingga banyaknya, baik berupa kekayaan laut, hutan, tanah, lahan-lahan 



pertanian yang subur, kekayaan barang tambang, serta berbagai 

keanekaragaman flora dan fauna.Dengan potensinya yang berbeda-beda di 

setiap wilayah, keberadaan sumber daya alam ini memiliki produktivitas yang 

berbeda-beda pula disetiap negara. Dalam suatu  hal, mungkin suatu wilayah 

atau negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sementara 

dalam hal lain mungkin sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. 

Menurut jenisnya, sumberdaya alam dibedakan menjadi dua 

sumberdaya alam, yaitu sumberdaya alam hayati dan sumberdaya alam non 

hayati. 

1. Sumberdaya alam Hayati  

Sumberdaya alam hayati merupakan sumberdaya alam yang berupa benda 

hidup. Benda hidup atau makhluk hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

bernapas, bergerak, makan, mengeluarkan zat sisa, tumbuh, 

berkembangbiak, peka terhadap rangsang dan beradaptasi. Sumberdaya 

alam biotik atau benda hidup meliputi hasil pertanian, perkebunan, 

peternakan, dan perikanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hutan dan kehidupan bawah laut 

Sumber: 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/Indonesia/ShipTour2013/Raja

%20Ampat%203.jpg 

 

2. Sumberdaya alam Non Hayati 

     Sumberdaya alam non hayati adalah sumberdaya alam yang berupa benda 

mati. Contohnya adalah sumberdaya alam mineral seperti: minyak bumi, 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/Indonesia/ShipTour2013/Raja%20Ampat%203.jpg
http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/Indonesia/ShipTour2013/Raja%20Ampat%203.jpg


tembaga, bauksit, besi, timah, gas alam, emas, dan sebagainya. Karena 

memiliki sifat sulit untuk diperbaharui dalam jangka waktu lama, maka 

penggunaan sumberdaya alam non hayati ini harus digunakan secara tepat 

dan efisien mungkin agar tidak terjadi kelangkaan sumberdaya alam baik 

sekarang maupun diwaktu mendatang.  

. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Material pasir erupsi gunungapi  

Sumber : http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2012/09/Merapi-

tambang-pasir1.jpg 

Sumberdaya alam non hayati meliputi: sumberdaya alam air, sumberdaya 

alam tanah, sumberdaya alam udara, sumberdaya alam mineral, dan 

sumberdaya alam penghasil energi 

 


