LETAK DAN LUAS BENUA ASIA DAN BENUA LAINNYA
( BENUA AMERIKA DAN BENUA EROPA )

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS

Kelas/Semester 1

: IX / 1

Alokasi Waktu

: 4 Jam Pelajaran ( 2 x Pertemuan )

Pertemuan minggu ke

: 2

Tujuan Pembelajaran
Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan
dapat :
1. Menjelaskan letak Benua Amerika secara astronomis dan geografis
2. Menyebutkan pembagian region Benua Amerika dan benua lainnya
3. Memahami keadaan alam benua Amerika
4. Memahami keadaan flora dan fauna benua Amerika
5. Menjelaskan letak Benua Eropa secara astronomis dan geografis
6. Menyebutkan pembagian region Benua Eropa dan benua lainnya
7. Memahami keadaan alam benua Eropa
8. Memahami keadaan flora dan fauna benua Eropa
Sumber pembelajaran : buku paket IPs kls IX hal 3-8, video pembelajaran
(you tube) tentang letak dan luas benua asia dan benua
lainnya
PENDALAMAN MATERI

BENUA AMERIKA
❖ LOKASI
Letak Astronomis : 800 Lu – 560 LS dan 1700 BB – 360 BB.
Luas : ± 41.825.581 km2.
Batas batas wilayah benua Amerika :
Utara
: Laut artic, kutub utara
Timut
: Samudera Atlantik
Barat
: Samudera Pasifik
Selatan : Sanudera Pasifik

AKTIFITAS SISWA

Wilayah / region benua Amerika terdiri dari 3 region, yaitu Amerika
Utara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Masing-masing region
terdiri dari beberapa Negara. Untuk memahami lebih lanjut lengkapi
tabel berikut !
No
Wilayah/region
1 Amerika Utara
2 Amerika Tengah
3 Amerika Selatan

Negara-Negara

Ibu Kota

Luas

❖ KEADAAN ALAM
Diantara amerika tengah dan amerika selatan terdapat suatu daratan
sempit yang memisahkan samudra pasifik dengan samudra atlantik.
Daratan yang sempit ini disebut “Tanah Genting Panama”, disini juga
terdapat terusan panama.
Amerika Utara
Meliputi kanada dan amerika serikat. Secara garis besar amerika utara
dibagi 3
a. Bagian barat dimulai daripegunungan Rocky kebarat.
Cabang-cabang pegunungan Rocky : pegunungan pantai, pegunungan
cascade, sierra Nevada, sierra madre barat, sierra madre timur.
Diantara pegunungan rocky dan sierra Nevada terdapat lembah kering
yang cukup luas yaitu Great Basin. Didaerah Great Basin terdapat
danau garam besar (Great Salt Lake) dan lembah mati (death valley),
yang merupakan titik terendah dibenua Amerika disini mengalir sungai
Colorado dan ngarai terkenal dengan nama Grand Canyon.
b. Bagian timur adalah wilayah pegunungan Appalacia kearah timur,
dibagian selatan pegunungan appalacia terdapat pegunungan alleghary.
c. Bagian tengah antara pegunungan Rocky dan Appalcia-alleghary
terdapat daratan yang sangat luas yang dibedakan menjadi dua.
• The Great Plain adalah daratan tinggi yagn terbentang sepanjang kaki
timur pegunungan Rocky
• The Interior Plain adalah daratan tinggi
Dibagian utara interior Plain dijumpai beberapa danau yang cukup
luas/besar seperti danau superior, Michigan, huron, Ontario, Erie.

Amerika utara mempunyai empat semenanjung besar yaitu Labrador,
California, Alaska, florida
Amerika Tengah
Bentangan alam terdiri atas plato, pegunungan, pulau-pulau kecil dan
daratan
Amrika Selatan
a. Bagian barat amerika selatan berupa pegunungan Cordilleras de los
andes dengan puncak tertinggi yaitu aconcaqua (6969 M)
b. Bagian timur adalah daerah yang terletak disebelah timur pegunungan
Andes dibagi atas :
• Daratan rendah yang dialiri sungai orinoko
• Daratan tinggi huyana
• Daratan rendah lembah amazon dialiri sungai amazone
c. Bagian utara merupakan daratan tinggi Brazil dan daratan tinggi
Matagroso
d. Bagian tenggara berupa daratan rendah lembah sunagi Parana dan
Paraguay, sungai rio de la plato.
e. bagian selatan terdapat daratan tinggi Patagonia
❖ IKLIM
Iklim subartik, aklim darat, iklim tropis, subtropics, subtropics, semi
gurun, iklim laut dan ilim pegunungan
❖ PENDUDUK
Penduduk asli adalah Indian dan Eskimo, bangsa campuran yang terdiri
dari :
a. Bangsa mestizo adalah keturunan bangsa kulit putih dengan Indian
b. Bangsa mullato adaklah keturunan bangsa kulit putih dengan kulit
hitam
c. Bangsa zambo adalah keturunan bangsa Indian dan negro
d. Bangsa kreool adalah keturunan bangsa Spanyol dengan Prancis
❖ KARAKTERISTIK BENUA AMERIKA BAGIAN UTARA
a. Air terjun niagara merupakan air terjun terkenal didunia.
b. industri perfilman terbesar di Hollywood.
c. pusat industri computer
d. mampu mendarat dibulan pertama kali tahun 1969.
e. menciptakan pesawat ulang-alik yang menjelajah ruang angkasa

f. makanan dan minuman cepat saji yang sudah tersebar didunia
g. markas PBB di New York.
h. mata uang dollar maerika merupakan mata uang standar dunia

❖ KARAKTERISTIK BENUA AMERIKA BAGIAN SELATAN
a. penghasil kopi terbesar didunia (Brazil)
b. adanya peradaban kuno bangsa Aztec
c. lembah amazonmerupakan lembah hutan tropis terluas didunia
d. sungai amazon merupakan sungai nomor dua terpanjang didunia
e. padang pasir Atacama di Chili merupakan daerah terkering didunia
f. penghasil heroin / narkoba terbesar di Kolombia
g. air terjun angel di Venezuela yang merupakan air terjun tertinggi
didunia (1000 m)
h. air terjun Guaira di Brazil / Paraguay terbesar didunia

AKTIVITAS SISWA

Perhatikan Peta benua Amerika melalui atlas yang kamu punya!
A. Berdasarkan peta yang kamu amati :
1. Tuliskan batas-batas wilayah Benua Amerika!
2. Jelaskan letak astronomis Benua Amerika dan akibat dari letak
tersebut!
3. Jelaskan kelebihan keadaan alam dari Benua Amerika dibandingkan
dengan benua lain!
4. Tuliskan potensi sumber daya alam yang dimiliki Benua Amerika!
5. Tuliskan sedikitnya 10 negara di Amerika yang memiliki pantai!
6. Tuliskan masing-masing 5 jenis flora dan fauna yang terdapat di benua
Amerika!
B. Jawaban ditulis pada buku latihan yag sudah disiapkan.

BENUA EROPA
❖ LOKASI
Letak Astronomis : 710 LU – 350 LS dan 100 BB – 590 BT
Luas : ± 10. 355.000 km2
Batas batas benua Eropa :
Utara
: Samudera Artic
Timur
: Benua Asia
Barat
: Samudera Atlantik
Selatan : Laut tengah, Laut hitam, Turki

AKTIVITAS SISWA

Wilayah / region benua Amerika terdiri dari 3 region, yaitu Eropa Utara,
Eropa Barat, Eropa Selatan, Eropa Timur, Eropa Tengah. Masingmasing region terdiri dari beberapa Negara. Untuk memahami lebih
lanjut lengkapi tabel berikut !
No
1
2
3
4
5

Wilayah/Region
Eropa Utara
Eropa Barat
Eropa Selatan
Eropa Timur
Eropa Tengah

Negara

Ibu Kota

Luas

❖ KEADAAN ALAM
Bentangan alam Eropa dibagi menjadi lima kawasan :
a. Perisai baltik, terdiri atas
• Perisai fenoskandia meliputi wilayah Negara Norwegia, swedia,
finlandia, wilayanh ini biasa disebut negri seribu danau
• Pegunungan scotlandia
• Perbukitan irlandia barat laut
• Pulau islandia
b. Daratan raya eropa / daratan rendah tengah meliputi prancis, belgia,
belanda, jerman utara, denmark, sebagian polandia.
c. Daratan tinggi tengah

d. Pegunungan lipatan tengah alpen meliputi pegunungan alpen,
pegunungan mediterian, dan terdapat tiga semenanjung besar yaitu
pyrenia, italia, balkan.
e. Puncak tertinggi dieropa adalah puncak kaukasus yaitu gunung Elbrus.
(5633 M) dieropa barat, puncak tertinggi yaitu gunung Mont Balnk (4807
M)
f. Daratan rusia, permukaan ditutupi lapisan tanah loss
❖ IKLIM
a. Iklim laut (barat laut) terdapat diinggris, barat skandinavia, prancis,
belgia, belanda, denmark, spanyol utara.
b. Peralihan (tengah) iklim dingin terasa sangat dingin / lebih dingin,
musim panas yang masih hangat.
c. Kontinental (timur) musim dingin yang panjang dan temperatur dibawah
titk beku, hujan terjadi pada musim panas.
d. Iklim dingin dan kutup, musim dingin yang sangat panjang dan
temperatur dibawah titik beku (swedia utara, finlandia, norwegia, rusia)
e. Mediteran, musim dingin yang basah dan musim panas yang kering
terdapat dieropa selatan.
Benua Eropa terdiri atas 33 negara besar dan kecil yang dikelompokkan
menjadi 8 kelompok :
a. Negara skandinavia : norwegia, finlandia, denmark, islandia.
b. Negara barat / eropa tengah : belgia, netherlan, luxemburg, prancis,
inggris, irlandia.
c. Jazirah liberia : portugal, spanyol, andora.
d. Jazirah italia : italia, monaco, san marino, vatikan.
e. Semenanjung balkan : yunani, eks yugoslavia, bulgaria, albania,
rumania.
f. Eropa tengah : swiss, austria, jerman, polandia, hungaria, cekoslavia.
g. Eks uni soviet : estonia, latvia, lithuania, belarusia, ukraina, moldova.
h. Negara-negara mini : nadora, san marino, monaco, vatikan, liechtentein.
❖ PENDUDUK
Berdasarkan ras, penduduk Eropa didominasi oleh ras kaukasoid. Ras
kaukasoid di Eropa dapat dibedakan atas 5 subras yaitu :
a. Sub ras nordik dengan ciri fisik bermata biru dan bermata sangat pirang
terdapat di norwegia, inggris, jerman, belanda dan denmark
b. Sub ras alpina terdapat di prancis, belgia, swiss, polandia, austria.
c. Sub ras mediteran terdapat di portugis, spanyol, italia selatan, yunani.
d. Orang dinara : rumania

e. Bangsa slavia dan rusia, polandia, cekoslavia, bulgaria dan yugoslavia
❖ KARAKTERISTIK BENUA EROPA
a. Memiliki keajaiban dunia berupa menara eifel (prancis) dan menara pisa
(Italia)
b. Mempunyai Negara-negara kecil : vatikan, san marino, monako, andora.
c. Memiliki pertumbuhan penduduk negative, padahal semua benua
pertumbuhannya positif
d. Asal dari bahasa yang dipergunakan secara internasional yaitu bahasa
inggris
e. Pelopor penemuan teknologi, mesin uap, peawat terbang dan telepon
f. Memiliki satu satuan mata uang yaitu euro
g. Pusat mode dunia dikota paris ( prancis)
h. Tempat
lahirnya
ideology-ideologi
kapitalisme,
kolonialisme,
imprelialisme, dll.
i. Kompetisi olah raga sepak bola menjadi kegiatan bisnis di inggris, Italia,
jerman, prancis, spanyol
j. Dua Negara eropa juga memiliki wilayah di asia (turki, rusia)
k. Merupakan benua yang sebagian besar penduduknya berkulit putih
l. Mempunyai daerah depresi yang cukup luas yaitu Alexander polder
(belanda)
m. Tempat tokoh-tokoh penjelajah dunia terkenal seperti Ferdinand
Clageulan, Bortolemeuz Diaz, Jamess Cook, Colombus
n. Mempunyai terowongan terpanjang didunia yaitu terowongan sim[son
(swiss, Italia)

AKTIVITAS SISWA

Perhatikan Peta benua Amerika melalui atlas yang kamu punya!
A. Berdasarkan peta yang kamu amati :
1. Tuliskan batas-batas wilayah Benua Eropa!
2. Jelaskan letak astronomis Benua Eropa dan akibat dari letak tersebut!
3. Jelaskan kelebihan keadaan alam dari Benua Eropa dibandingkan
dengan benua lain!
4. Tuliskan potensi sumber daya alam yang dimiliki Benua Eropa!

5. Tuliskan sedikitnya 10 negara di Eropa yang memiliki pantai!
6. Tuliskan masing-masingnya 5 jenis flora dan fauna yang terdapat di
benua Eropa!
B. Jawaban ditulis pada buku latihan yag sudah disiapkan.

