
Kondisi Alam negara-negara

di dunia 



Kondisi alam negara Jepang



A. Lokasi

Secara astronomis Jepang berada pada 30◦ LU - 47◦ LU dan 

128◦ BT -146◦ BT. Secara geografis, Jepang terletak di barat laut 

Samudera Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea 

Utara, Korea Selatan, Rusia . Di sebelah utara berbatasan dengan Laut 

Okhstosk. Di sebelah timur dengan Samudra Pasifik dan di sebelah 

selatan berbatasan dengan Laut China Timur dan Laut Filipina.



B. Iklim

Jepang memiliki iklim sedang dengan empat musim yaitu musim semi, Panas, 

gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya 

kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. 

Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni yang ditandai dengan pohon – pohon 

hijau dan suara serangga ribut. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35◦ C dengan 

kelembapan lebih dari 90%. Musim panas di Jepang berakhir di musim gugur yang 

ditandai dengan mulai gugurnya daun – daun di pohon pada sekitar bulan September. 

Musim dingin di Jepang berawal sekitar bulan Desember. Suhu pada musim dingin bisa 

mencapai -20◦ C



C. Bentuk Muka Bumi

Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil sekitar 30% dari luas

wilayahnya. Sebagian besar atau 70% - 80% wilayahnya Terdiri atas

pegunungan. Wilayah dataran terletak disepanjang pantai. Dataran

terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto (wilayah Tokyo), Kinai Plain

(Osaka-Kyoto), Nobi (Nagoya), Echigo (Honshu), Sendai (Honshu Timur

Laut). Selain itu ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido

dan menjadi pusat aktivitas penduduk.



D. Geologi

Jepang merupakan bagian dari cincin api (ring of fire) yang terdiri

atas banyak gunung berapi. Setidaknya terdapat 192 gunung api

dinegara ini. Gunung tertinggi di negara ini yaitu Gunung Fuji (3.776 m).

Selain itu Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami

gempa bumi karena terletak di daerah perbatasan antara lempeng Benua

Asia dan lempeng Samudera Pasifik.



E. Flora dan Fauna

67% wilayah Jepang merupakan wilayah hutan. Beberapa jenis

tumbuhan yang dapat dijumpai diaantaranya adalah pohon ek, bambu,

mapel, birch, beech, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak

berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet,

srigala, dan rusa.



F. Kondisi Penduduk

Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa (WPDS,

2015). Sebagian besar penduduk jepang bekerja di luar sektor

pertania. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar

penduduknya bekerja disektor industri



Kondisi alam negara 

Amerika serikat



A. Lokasi

Amerika Serikat terletak di Benua Amerika. Amerika Serikat terletak

pada 24◦ LU-70◦ LU dan172◦ BB - 66◦ BB. Amerika Serikat juga memiliki

negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya yaitu Alaska yang

terletak di barat laut Kanada. 



B. Iklim

Wilayah Amerika Serikat sangat luas, dan memiliki beberapa jenis iklim.

Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim

sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin/kutub (Alaska).

Suhu diwilayah ini bisa mencapai -21◦C sampai -30 ◦C

pada musim dingin dan bisa mencapai suhu 27◦C di wilayahnya

serta 43 ◦C pada bagian gurun.



C. Bentuk Muka Bumi

Tampak secara fisik wilayah Amerika Serikat terdiri atas dua

Rangkaian pegunungan besar yaitu pegunungan Rocky di bagian barat dan

pegunungan Appalachia di bagian timur. Di antara kedua pegunungan

tersebut terletak dataran sangat luas yang disebut Great Plains. Sungai

terpanjang di negara ini yaitu Sungai Missisippi. Danau besar di Amerika

Serikat diantaranya Danau Michigan, Huron, Superior, Erie dan Ontario.



D. Geologi

Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya

geologi. Beberapa kekayaannya yaitu batu bara, minyak bumi, tembaga,

posfat, timah, dan besi. Beberapa bahan tambang diantaranya yaitu

uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potash, besi, dan gas alam.

Dataran di Amerika Serikat banyak ditanami tanaman sereal, terutama

jagung, dan dijadikan daerah peternakan. 



E. Flora dan Fauna

Di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian

tengah terdapat padang rumput (praire/steppa). Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan

yang menggugurkan daunnya setiap tahun (deciduous forest). Biasanya terdapat pohon

mapel, elm, dan ek (oak). Jenis fauna di Amerika Serikat diantaranya bison, antelop di

kawasan Midwest. Domba dan rusa di kawasan pegunungan. Puma di pesisir pasifik. 

Armadilo, selot dan jaguar di kawasan barat daya. Opossum, aligator, buaya kardinal di 

kawasan selatan dan karibu, beruang kutub, anjing laut serta paus di kawasan Alaska.



F. Kondisi Penduduk

Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar

ketiga di dunia setelah China dan India yaitu mencapai 321,2 juta jiwa

(WPDS, 2015). pada saat ini, penduduk Amerika Serikat terdiri atas

orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari Inggris dan

Irlandia, dan orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika.

Selain itu, ada pula orang-orang Asia seperti China, India, Jepang, dan

Vietnam. 



Kondisi alam negara 

inggris



A. Lokasi

Inggris terletak pada 50◦ LU-60◦ LU dan 8◦ BB-2◦ BT. Luas wilayah

Inggris mencapai 244.110 km persegi meliputi wilayah England,

Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil disekitarnya.

Jarak dari utara sampai selatan wilayah Inggris mencapai 965 km dan

jarak dari timur ke barat mencapai 515 km. 



B. Iklim

Karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara 

ini juga dikelilingi lautan, sehingga memiliki laut dengan ciri sejuk dan basah.

Karena itu, hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk

dan dingin. Suhu udara tertinggi yang pernah tercatat mencapai

38-50 ◦C pada musim panas dan -26,10 ◦C pada musim dingin. 



C. Bentuk Muka Bumi

Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian,

yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah

yang bergelombang di timur dan selatan. Batuan di bagian barat dan

utara berusia lebih tua, sedangkan di bagian timur dan selatan berusia

lebih muda. 



D. Geologi

Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu

bara. Selain itu, Inggris memiliki sumber daya minyak bumi dan gas.

Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir

dan kerikil untuk bangunan, logam, dan lempung



E. Flora dan Fauna

Flora yang dapat dijumpai di Inggris adalah pohon ek dan elm, horse 

chestnut, spruce Norwegia, larch Jepang, dan fir Douglas. Fauna yang

masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia dan sekitar 400

burung termasuk rajawali emas dari Skotlandia dan belibis merah yang

khas dari Inggris. 



F. Kondisi Penduduk

Pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa (WPDS,

2015). Angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4% atau tergolong

rendah. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu Bangsa

Kelt (Skotlandia, Irlandia, dan Wales) dan Bangsa Jerman (Anglo, Saxon,

Jute,  Denmark, dan Norman).



Kondisi alam negara 

Australia



A. Lokasi

Australia terletak pada 113◦ BT-155◦ BT dan 10◦ LS-43◦ LS. Ini

berati ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia 

bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian wilayah lainnya

beriklim subtropis dan sedang. Keunikan Australia yaitu hanya ada satu

negara dan satu benua yaitu Australia, sehingga Australia memiliki luas

wilayah yang besar. 



B. Iklim

Wilayah Australia yang termasuk lintang tropis berada pada

11◦ LS-23,5 ◦ LS, Lintang subtropis pada 23,5◦ LS-35◦ LS, dan wilayah

lintang sedang pada 35◦ LS-44◦ LS. Wilayah Australia yang berada pada

lintang tropis, suhu udaranya bekisar antara 21 derajat C-27 derajat C.

Di kawasan iklim lembab subtropis, suhu rata-rata tahunan antara 16 ◦C

dan 21 ◦C. 



C. Bentuk Muka Bumi

Setidaknya ada empat bentuk muka bumi di Australia, yaitu : Dataran

Pantai (Coastal Plains), Dataran Tinggi Timur (Eastern Highlands), Dataran

Rendah Tengah (Central Lowlands) dan Plato. Dataran Tinggi Timur atau

the Great Dividing Range terletak di bagian timur Australia. Dataran

Rendah Tengah meliputi 1/4 bagian dari Benua Australia dan Plato bagian

barat mencakup 1/3 luas Benua Australia. 



D. Kondisi Geologi

Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak

dan gas, bauksit, batu bara, bijih besi, intan, alumunium, tembaga, emas,

mangan, lithium, bijih mangan, posfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan

uranium. Australia juga memiliki sumber daya emas yang terbesar di dunia. 



E. Flora dan Fauna

Vegetasi yang dominan di negara ini adalah rumput hummock, Hutan Eukaliptus,

Hutan Akasia dan semak belukar. Australia memiliki banyak spesies binatang khas. Salah

satunya adalah kanguru yang menjadi salah satu ikon Australia. Australia memiliki lebih dari

378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular dan 2

spesies buaya. Fauna asli lainnya yaitu dingo, platypus, currawong, angsa hitam, 

kookaburra, dan lybird. Australia memiliki 4.000 jenis ikan dan memiliki sistem terumbu

karang terbesar dunia (Great Barrier Reef).



F. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta (WPDS, 2015) 

dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Kepadatan penduduk

Australia hanya 3,1 orang/km persegi. Sekitar 89% penduduknya tinggal

di daerah perkotaan. Penduduk asli Australia adalah Suku Aborigin.

Penduduk lainnya adalah Pendatang dari berbagai negara dan benua. 



Kondisi alam negara 

mesir



A. Lokasi

Mesir terletak pada 25◦ BT-36◦ BT dan 22◦ LU-32◦ LU. Secara

geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian

negaranya menghadap Laut mediterania dan Laut Merah. Di Mesir

terdapat Terusan Suez yang menghubungkan Pelabuhan Said di Laut

Tengah dengan Suez di Laut Merah yang memperpendek jarak dari Eropa

ke negara Asia dan Australia atau sebaliknya. 



B. Iklim

Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama

di Mesir yaitu musim panas yang sangat panas (hot summer) dan musim

dingin yang ringan (mild winter). Musim panas berlangsung dari bulan Mei

sampai bulan Oktober sedangkan musim dingin berlangsung dari bulan

November sampai bulan April. 



C. Bentuk Muka Bumi

Beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah

Mesir, yaitu :

• Semenanjung Sinai

Terletak di sebelah timur Terusan Suez dan berbatasan dengan Israel. 

• Gurun Arabia

Terletak di antara Sungai Nil dan Pegunungan di tepi Laut Merah. 

• Gurun Libya

Terletak di sebelah barat dari Sungai Nil

• Lembah Sungai Nil

Di sekeliling lembah ini adalah gurun.



D. Geologi

Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, bijih besi,

posfat, mangan, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas, dan zinc.

Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. 



E. Flora dan Fauna 

Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir

merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon

lontar (papyrus), palma, kayu putih (eucalyptus), akasia, dan semacam

pohon cemara (cypress). Fauna yang umum dijumpai adalah domba, onta,

dan kedelai dan binatang liar seperti Hiena, Jakal, Lynk, luwak, dan babi

liar serta reptil dan berbagai jenis ikan. 



F. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa (WPDS, 2015).

Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi tiga kelompok utama yaitu

orang Nubian yang berkulit hitam, orang Hamit yang berkulit putih dan

orang Arab. 90% penduduk Mesir beragama Islam sisanya beragama

Kristen. 


