
LETAK DAN LUAS BENUA ASIA DAN BENUA LAINNYA  

( BENUA ASIA ) 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS 

Kelas/Semester 1 : IX / 1 

Alokasi Waktu  : 2 Jam Pelajaran  

Pertemuan minggu ke     :  1 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan 

dapat : 

1. Menjelasan proses terbentuknya benua 

2. Menjelaskan letak Benua Asia secara astronomis dan geografis 

3. Menyebutkan pembagian region Benua Asia dan benua lainnya 

4. Memahami keadaan alam benua Asia 

5. Memahami keadaan flora dan fauna benua Asia 

 

Sumber  pembelajaran : buku paket IPs kls IX hal 3-8,  bahan ajar, tentang 

letak dan luas benua asia dan benua lainnya 

 

 

 

 

A. Pengertian Benua 

Benua adalah : dataran yang sangat luas yang di kelilingi oleh lautan. 

B. Proses Terbentuknya Benua 

Seorang ahli dari Jerman, Alfred Wegener, mengatakan semua beua yang 

ada sekarangtergabung menjadi satu yang disebut benua Pangea. Benua 

Pangea kemudian terpecah menjadi dua benua yaitu benua 

Laurasia(dibagian utara) dan Benua Gondwana (dibagian selatan). Proses 

pecahnya benua tersebut terjadi skitar 135 tahun lalu. Aselanjutnya 

Benua Laurasia bagian barat bergerak ke utara menjauhi Benua 

Gondwana yang ahkirnya membentuk wilayah Amerika Utara. Adapun 

Benua Gondwana di selatan terpecah menjadi beberap benua yaitu : 

a. Bagian barat bergeser terus ke arah barat menjadi wilayah Amerika 

Selatan 

b. Bagian timur bergerak ke timur mrnjadi benua Afrika 

PENDALAMAN MATERI 



c. Bagian yang lebih kecil di bagian timur terus bergerak ke arah timur 

laut dan menjadi India. 

d. Satu bagian lagi terpecah menjadi dua,yaitu bagian timur terus 

bergerak ke arah timur laut dan pecahan bagian barat terus bergerak 

ke arah selatan. 

e. Perkemnabgan selanjutnya, Amerika Utara bergabung menjadi satu 

dengan Amerika Selatan. Eurasia menjadi benua Eropa dab benua 

Asia. Bagian yang bergerak ke selatan menjadi benua Antartika dan 

bagian yang bergerak ke timur laut menjadi benua Australia. 

 

Teori Wagener disebut juga sebagia teori pergeseran benua. Teori ini di 

dasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut : 

a. Lekukan atau bentuk pantai di Afrika Timur, Amerika Utara dan 

Amerika Selatan dengan pantai Barat Benua Eropa dan Afrika hampir 

sama. 

b. Daratan tanah hijau (Geenland) menjauh dari Eropa sejauh ±36 cm 

setiap tahun. 

c. Tanah di Amerika Selatan, Afrika, India, Australia dan Antartika 

menunjukkan persamaan sifat. 

d. Pulau Madagaskar dalam pergerakannya ke arah barat terhambat oleh 

Afrika. 

 

 
 

   Lengkapi tabel berikut sesuai dengan urutannya! 

 
NO 

NAMA BENUA LUAS 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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BENUA ASIA 

 

❖ LOKASI 

Letak Astronomis : 110  LS – 800 LU dan  260 BT – 1700 BT. 

Batas batas Wilayah : 

Utara  : Samudera Artik 

Barat  : Benua Eropa, Laut Merah 

Timur  : Samudera Pasifik 

Selatan  : Samudera Hindia dan Australia 

 

 
 

Wilayah / region benua Asia terdiri dari 6 region, yaitu Asia Tenggara, 

Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, Asia Utara dan Asia Timur. 

Masing-masing region terdiri dari beberapa Negara. Untuk memahami 

lebih lanjut lengkapi tabel berikut ! 

Lengkapi tabel berikut! 

No Wilayah/region Negara-

negara 

Ibu kota Luas 

1 Asia Tenggara    

2 Asia Barat    

3 Asia Selatan    

4 Asia Tengah    

5 Asia Utara    

6 Asia Timur    

 

❖ BENTANGAN ALAM 

a. Pegunungan yang intinya dikenal dengan nama pegunungan Himalaya 

dengan puncak tertinggi Everest ± 8.848 M. 

b. Pegunungan (daratan tinggi) yang terdapat di Semenanjung arab, 

sepanjang laut merah, India, daratan tinggi dekan dan srilangka ( 

pegunungan tujuh dara dan pegunungan pidurutalaga  ±2.538 M ) 

c. Pegunungan di Jepang, Taiwan, Philipina,dan Indonesia. 

d. Daratan rendah yang tehampar dikawasan aliran sungai obe, sungai 

yenise,(uni soviet), sungai huang (sungai kuning), sungai yangtse 
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(china), sepanjnag aliran sungai indus dan sungai gangga (Pakistan dan 

india), semenanjung Malaya dan Indonesia. 

e. Daerah-daerah depresi (cekungan) berupa laut kaspia, danau aral dan 

balkal 

 

 

❖ IKLIM 

Berdasarkan letak lintang dan keadaan fisiknya, iklim dibenua asia dapat 

dibedakan atas beberapa macam : 

a. Asia utara beriklim continental kutub 

b. Asia barat (asia timur tengah) didominasi iklim tropis / subtropics 

gurun. 

c. Asia kecil beriklim subtropics mediteran dan semiarid 

d. Asia timur beriklim subtropics basah 

e. Asia tengah beriklim darat 

f. Asia selatan dan asia tenggara beriklim tropis basah 

 

❖ PENDUDUK 

Berdasarkan suku bangsa penduduk asia dibedakan atas beberapa ras : 

a. Ras kaukasoid, mempunyai cirri-ciri fisik seperti hidung mancung, 

badan tinggi besar, kulit coklat sampai putih. (hindia, Bangladesh, 

Pakistan, Saudi Arabia, turki, irak, iran). Ras kaukasoid terbagi atas dua 

sub ras yaitu hindi dan armenoid. 

b. Ras mongoloid, terbai atas dua sub ras yaitu asiatis dan melayu (china, 

jepang, Taiwan, dll) 

c. Ras negroid (asia barat, asia selatan, asia tenggara) 

Agama : Islam, Hindu, Budha, Kristen. 

❖ KARAKTERISTIK BENUA ASIA 

a. Empat dari tujuh keajaiban dunia berada dibenua Asia : (Tembok 

raksasa : Cina, Candi Borobudur : Indonesia, Taj Mahal : India, ka’bah : 

Saudi Arabia) 

b. Tempat lahirnya agama-agama besar : Islam, Kristen, Hindu, Budha, 

Konghucu. 

c. Gunung tertinggi didunia yaitu gunung everest (8.848 M) 

d. Laut terluas yaitu laut cina selatan 

e. Benua terluas didunia  

f. Penghasil minyak terbesar didunia 



g. Enam dari sepuluh Negara dengan pnenduduk terbanyak didunia 

(China, India, Indonesia, Banglades, Pakistan, Jepang) 

h. Daratan rendah terendah ±394 M dibawahpermukaan laut yaitu danau 

laut mati 

 

 
 

Perhatikan Peta Dunia dan Asia melalui atlas yang kamu punya!  

A. Berdasarkan peta yang kamu amati : 

1. Tulislah nama benua yang ada di dunia beserta luas masing-masing 

benua!  

2. Urutkan benua-benua tersebut mulai dari yang terluas!  

3.  Tuliskan batas-batas wilayah Benua Asia!  

4.  Jelaskan letak astronomis Benua Asia dan akibat dari letak tersebut!  

5.  Jelaskan kelebihan keadaan alam dari Benua Asia dibandingkan 

dengan benua lain!   

6. Tuliskan potensi sumber daya alam yang dimiliki Benua Asia!  

7. Tuliskan sedikitnya 20 negara di Asia yang memiliki pantai!  

8. Tuliskan masing-masing 5 jenis flora dan fauna yang terdapat di benua 

Asia 

  

B. Jawaban ditulis pada buku latihan yang sudah disiapkan. 
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