
Rangkuman IPS-Geografi       

1. Tenaga pembentuk muka bumi terdiri dari  

a. Tenaga endogen, adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen 

menyebabkan terjadinya peristiwa tektonik, vulkanik dan seismik. Tenaga tektonik 

adalah tenaga yang berasal dari pergeseran lempeng bumi atau kulit bumi. Tenaga 

tektonik dapat menyebabkan terbentuknya lipatan dan patahan pada kulit bumi. Tenaga 

vulkanik menyebabkan peristiwa kegunungapian, seperti erupsi maupun eksplosi gunung 

api. Seismik adalah peristiwa kegempaan atau yang berhubungan dengan gempa bumi. 

Hasil bentukan dari tenaga endogen misal graben, horst, palung laut, lubuk laut.  

b. Tenaga eksogen, adalah tenaga yang berasal dari luar kulit bumi, misal karena angin, air, 

panas matahari. Contoh hasil bentukan yang disebabkan oleh angin adalah sand dune, 

contoh bentukan yang disebabkan tenaga air adalah delta, meander, dan contoh bentukan 

yang disebabkan oleh panas matahari adalah gurun.    

2. Tingkatan proses sosial   

Proses sosial dalam masyarakat terjadi antara seorang dengan seorang, seorang dengan 

sekelompok orang, atau sekelompok orang dengan sekelompok orang. Dalam proses sosial 

ada tiga tingkatan, yaitu: 

a. Tingkatan primer, yaitu tingkatan proses sosial yang paling dasar dan awal terjadinya. 

Proses sosial ini terjadi di dalam keluarga, terutama keluarga inti. Yang umum terjadi 

adalah antara ibu dan anak, bahkan sewaktu anak masih dalam kandunganpun proses 

sosial ini sudah dapat terjadi. Namun demikian proses sosial ini juga ada kemungkinan 

tidak terjadi pada keluarga inti, jika si anak yang dilahirkan langsung diasuh oleh orang 

lain, karena beberapa sebab. 

b. Tingkatan sekunder, yaitu tingkatan proses sosial yang terjadi dengan orang-orang yang 

ada di luar keluarga inti, bisa pembantu, saudaranya, atau tetangga di sekitar rumahnya. 

c. Tingkatan tersier, yaitu tingkatan proses sosial yang terjadi dengan orang-orang yang 

sama sekali belum dikenal sebelumnya, baik oleh sianak yang bersangkutan maupun oleh 

anggota keluarganya    

3. Syarat peta  

Menurut beberapa sumber, syarat peta adalah sebagai berikut: 

a. conform, yaitu bentuk dari sebuah peta yang digambar serta harus sebangun dengan 

keadaan asli atau sebenarnya di wilayah asal atau di lapangan. 

b. Equidistance, yaitu jarak di peta jika dikalikan dengan skala yang telah di tentukan sesuai 

dengan jarak di lapangan. 

c. Equivalent, yaitu daerah atau bidang yang digambar di peta setalah dihitung dengan 

skalanya, akan sama dengan keadaan yang ada di lapangan. 

4. Siklus Hidrologi  

Siklus hidrologi adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Kata hidrosfer berasal dari 

kata hidros yang berarti air dan sphere yang berarti lapisan. Hidrosfer di permukaan bumi 

meliputi danau, sungai, laut, lautan, salju atau gletser, air tanah dan uap air yang terdapat di 

lapisan udara. Siklus hidrologi: 

a. Siklus Pendek / Siklus Kecil 

1) Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari 

2) Terjadi kondensasi dan pembentukan awan 

3) Turun hujan di permukaan laut 

b. Siklus Sedang 

1) Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari 

2) Terjadi kondensasi 

3) Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat 

4) Pembentukan awan 

5) Turun hujan di permukaan daratan 

6) Air mengalir di sungai menuju laut kembali 

c. Siklus Panjang / Siklus Besar 

1) Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari 

2) Uap air mengalami sublimasi 

3) Pembentukan awan yang mengandung kristal es 

4) Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat 

5) Pembentukan awan 

6) Turun salju 

7) Pembentukan gletser 

8) Gletser mencair membentuk aliran sungai 

9) Air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut 



5. Jenis-jenis tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: 

a. Tanah Humus 

Tanah humus adalah tanah yang sangat subur terbentuk dari lapukan daun dan batang 

pohon di hutan hujan tropis yang lebat. 

b. Tanah Pasir 

Tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian yang terbentuk dari 

batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil. 

c. Tanah Alluvial / Tanah Endapan 

Tanah aluvial adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran 

rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. 

d. Tanah Podzolit 

Tanah podzolit adalah tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah 

hujan yang tinggi dan bersuhu rendah / dingin. 

e. Tanah Vulkanik / Tanah Gunung Berapi 

Tanah vulkanis adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi 

yang subur mengandung zat hara yang tinggi. Jenis tanah vulkanik dapat dijumpai di 

sekitar lereng gunung berapi. 

f. Tanah Laterit 

Tanah laterit adalah tanah tidak subur yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara, 

namun unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Contoh : 

Kalimantan Barat dan Lampung. 

g. Tanah Mediteran / Tanah Kapur 

Tanah mediteran adalah tanah sifatnya tidak subur yang terbentuk dari pelapukan batuan 

yang kapur. Contoh : Nusa Tenggara, Maluku, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

h. Tanah Gambut / Tanah Organosol 

Tanah organosol adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam yang 

merupakan hasil bentukan pelapukan tumbuhan rawa. Contoh : rawa Kalimantan, Papua 

dan Sumatera. 

6. Upaya melestarikan air tanah 

a. Konsep reduce (menghemat) yaitu penggunaan air tanah yang diatur sesuai kebutuahan. 

Untuk menyiram tanaman tidak mengunakan air tanah sebaiknya menggunakan air 

permuakan (sungai/danau/waduk). 

b. Konsep reuse (menggunakan) yaitu menggunakan air tanah yang sesuai dengan 

kebutuhan dan tidak berlebihan serta penggunaan lahan dalam suatu daerah aliran sungai 

harus diperhitungkan dampak dan manfaatnya. 

c. Konsep recovery (memfungsikan) yakni memfungsikan kembali tampungan-tampungan 

air dengan cara melestarikan keberadaan situ dan danau serta menjaga fungsi hutan agar 

tidak menimbulkan ketimpangan tata air. 

d. Konsep recycle (mengelola) adalah mengolah air limbah menjadi air bersih dengan 

menggunakan metode kimiawi sehingga layak digunakan lagi dan memperketat 

pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) khususnya terhadap air 

tanah. 

e. Konsep recharge (mengisi) adalah konsep memasukkan air hujan ke dalam tanah dan ini 

dapat dilakukan dengan cara membuat sumur resapan atau lubang biopori. 

7. Pengendalian sosial berdasarkan waktu pelaksanaannya 

a. Tindakan preventif; yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum 

penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. 

Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui 

bimbingan, pengarahan dan ajakan. Contohnya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh 

dinas-dinas terkait tentang bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemakaian 

narkoba. 

b. Tindakan represif; yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat 

penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. 

Contohnya guru memberi hukuman kepada siswa yang terlambat dan tidak tertib di 

sekolah. Hukuman ini dimaksudkan agar tindakan penyimpangan siswa tidak berulang 

lagi. 

c. Tindakan kuratif; tindakan ini diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. 

Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan 

agar dapat menyadari kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya, 

sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya. Contohnya memasukkan 

para pencandu narkoba ke tempat rehabilitasi untuk mendapatkan pembinaan agar para 

pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali 



8. Pranata sosial 

Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada 

aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Macam-

macam pranata sosial: 

a. Pranata Keluarga 

Pranata keluarga adalah bagian dari pranata sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan 

kerabat. Pembentukan watak dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh pranata 

keluarga yang dialami dan diterapkannya sejak kecil. Bagi masyarakat, pranata keluarga 

berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. 

b. Pranata Agama  

Pranata agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang 

telah dirumuskan dan dibakukan 

c. Pranata Pendidikan  

Pranata pendidikan adalah suatu proses yang terjadi karena interaksi berbagai faktor, 

yang menghasilkan penyadarandiri dan lingkungan sehingga menampilkan rasa percaya 

diri dan rasa percaya akan lingkungannya 

d. Pranata Ekonomi 

Pranata ekonomi merupakan bagian dari pranata sosial yang mengatur kegiatan ekonomi, 

seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa yang dibutuhkan manusia. 

9. Definisi penyimpangan sosial menurut para ahli 

a. James Vander Zenden 

Penyimpangan sosial adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai 

hal yang tercela dan di luar batas toleransi. 

b. Robert M.Z. Lawang 

Penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku 

dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem 

itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang itu. 

c. Bruce J. Cohen 

Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri 

dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. 

d. Paul B. Horton 

Mengutarakan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai 

pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. 

e. Lewis Coser 

Mengemukakan bahwa perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk 

menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. 

10. Tahapan pengendalian sosial 

a. Tahap Sosialisasi atau Pengenalan 

Tahap sosialisasi atau pengenalan merupakan tahap awal proses pengendalian sosial. 

Pada tahap ini, masyarakat dikenalkan pada bentuk-bentuk penyimpangan sosial beserta 

sanksi-sanksinya. Pengenalan tersebut dimaksudkan agar masyarakat menyadari efek dan 

sanksi yang akan diterimanya bila mereka melakukan suatu tindakan penyimpangan 

sosial. Di dalam hal ini, tahap sosialisasi bersifat preventif yang bertujuan mencegah 

perilaku penyimpangan sosial. 

b. Tahap Penekanan Sosial 

Tahap penekanan sosial dilakukan untuk mendukung terciptanya kondisi sosial yang 

stabil. Pada tahap ini telah disertai dengan pelaksanaan sanksi atau hukuman kepada para 

pelaku tindakan penyimpangan. Dengan adanya sanksi yang menekan tersebut, 

diharapkan masyarakat segan dan tidak mau melakukan berbagai perbuatan yang 

menyimpang. 

c. Tahap Pendekatan Kekuasaan/Kekuatan 

Pada tahap ini, terlihat adanya pihak pelaku pengendalian sosial dan pihak yang 

dikendalikan. Tahap ini dilakukan jika tahaptahap yang lain tidak mampu mengarahkan 

tingkah laku manusia sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku. Masalah lingkungan 

hidup dan upaya penanggulangannya 

11. Ciri-ciri negara berkembang 

a. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Tinggi 

Tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang umumnya lebih tinggi dua hingga 

empat kali lipat dari negara maju. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan budaya 

di negara berkembang yang berbeda dengan di negara maju. Hal tersebut dapat 

mengakibatkan banyak masalah di masa depan yang berkaitan dengan makanan, rumah, 

pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. 



b. Tingkat Pengangguran Tinggi 

Akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan persaingan untuk 

mendapatkan pekerjaan menjadi tinggi. Jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada 

kesempatan lapangan kerja yang tersedia dan tungkat pertumbuhan keduanya yang tidak 

seimbang dari waktu ke waktu. 

c. Tingkat Produktivitas Rendah 

Jumlah faktor produksi yang terbatas yang tidak diimbangi dengan jumlah angkatan kerja 

mengakibatkan lemahnya daya beli sehingga sektor usaha mengalami kesulitan untuk 

meningkatkan produksinya. 

d. Kualitas Hidup Rendah 

Akibat rendahnya tingkat penghasilan, masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dll. Banyak yang kekurangan gizi, tidak bisa 

baca tulis, rentan terkena penyakit, dan lain sebagainya. 

e. Ketergantungan Pada Sektor Pertanian / Primer 

Umumnya masyakat adalah bermata pencaharian petani dengan ketergantungan yang 

tinggi akan hasil sektor pertanian. 

f. Pasar & Informasi Tidak Sempurna 

Kondisi perekonomian negara berkembang kurang berkompetisi sehingga masih dikuasai 

oleh usaha monopoli, oligopoli, monopsoni dan oligopsoni. Informasi di pasar hanya 

dikuasai oleh sekelompok orang saja 

g. Tingkat Ketergantungan Pada Angkatan Kerja Tinggi 

Perbandingan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja dengan 

penduduk non angkatan kerja di negara sedang berkembang nilainya berbeda dengan 

dengan di negara maju. Dengan demikian di negara maju penduduk yang berada dalam 

usia nonproduktif lebih banyak bergantung pada yang masuk angkatan kerja. 

h. Ketergantungan Tinggi Pada Perekonomian Eksternal Yang Rentan 

Negara berkembang umumnya memiliki ketergantungan tinggi pada perekonomian luar 

negeri yang bersifat rentan akibat hanya mengandalkan ekspor komoditas primer yang 

tidak menentu. 


