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Assalammualaikum wr.wb….

Anak-anak yang hebat apa kabar , tetap semangat ya

sampai hari ini…..Semoga kalian dan keluarga tetap

sehat dalam lindungan Allah SWT, meski ditengah

pandemi covid-19 kalian tetap harus menjaga Prokes

6M  (menjaga jarak, memakai masker, mencuci

tangan, membatasi mobilitas, menghindari

kerumunan dan menghindari makan bersama ). 

Situasi pandemi ini membuat pembelajaran tatap

muka beralih menjadi daring (Online).



KOMPETENSI DASAR

3.1 Memahami konsep ruang (lokasi, 

distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, 

geologis, flora, dan fauna) dan interaksi

antarruang di Indonesia serta pengaruhnya

terhadap kehidupan manusia dalam aspek

ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.



A. Pengertian Interaksi Antar Ruang

Ruang Tempat di permukaan bumi yg di 

gunakan untuk tempat tinggal 

makhluk hidup

Interaksi Antar Ruang Car cara mengelola 

ruang-ruang 

berdasarkan potensi 

dan permasalahannya 

dan keterkaitan suatu 

ruang dgn ruang-

ruang yg ada di `

sekitarnya



B. Catatan Materi

Perubahan akibat interaksi antar ruang:

1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan

2. Perubahan penggunaan lahan

3. Perubahan orientasi mata pencaharian

4. Berkembangnya sarana dan prasarana transportasi

5. Adanya perubahan sosial budaya

6. Berubahnya komposisi penduduk



S

Pusat pertumbuhan       Suatu wilayah yg 

berkembang secara 

pesat khususnya 

kegiatan ekonomi 

sehingga menjadi 

pusat pembangunan 



C. Permasalahan

1. Mengapa berkembang pusat-pusat 

pertumbuhan?

2. Dimana berkembang pusat-pusat pertumbuhan?  

3. Kapan berkembang pusat-pusat pertumbuhan?

4. Bagaimana berkembang pusat-pusat 

pertumbuhan?            



D. Pembahasan 

1. Mengapa berkembang pusat-pusat 

pertumbuhan?

Jwb: Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan

dikarenakan jumlah penduduk meningkat 

dan kebutuhan penduduk meningkat 

sehingga

mendorong masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya



2. Dimana berkembang pusat-pusat 

pertumbuhan?

Jwb: Di setiap daerah bisa menjadi

pusat-pusat pertumbuhan, 

dikarenakan di setiap daerah

mempunyai potensi tumbuh

dan berkembang, dan 

kebanyakan pusat-pusat 

pertumbuhan berada

di perkotaan karena kota 

sebagai tempat pemusatan 

penduduk



3.Kapan berkembang pusat-pusat 

pertumbuhan?

Jwb: pertumbuhan berkembang pada 

saat jumlah penduduk  berkembang 

pesat di karenakan dgn jml penduduk 

yg banyak kebutuhan akan pangan, jasa, 

dan  kebutuhan yg lain akan semakin 

meningkat sehingga mempengaruhi 

wilayah tempat tinggal mereka



4. 4. Soal: Bagaimana berkembang pusat-

4. Bagaimana cara berkembangnya pusat-

pusat pertumbuhan?

Jwb: Cara berkembangnya pusat- pusat 

pertumbuhan ada beberapa faktor yaitu,

antara lain :

a. Sumber daya alam

b. Sumber daya manusia

c. Kondisi fisiografi/lokasi

d. Fasilitas penunjang

at pertumbuhan?




