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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan 

nikmatnya, penulis dapat menyusun modul ini untuk siswa siswi sekolah SMP 

Laboratorium UM. Penulis berupaya semaksimal mungkin untuk berkarya dengan 

berharap modul ini dapat membantu pencapaian kompetensi siswa dalam rangka 

meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Modul ini dapat digunakan sebagai pegangan 

siswa maupun guru. 

 Modul bab ini membahas mengenai Pengertian Ruang dan Interaksi 

Antarruang dengan kurikulum berbasis kompetensi. Diharapkan dengan 

menggunakan modul ini sebagai panduan kalian dapat menganalisis 

keterkaitan dan dampak interaksi antar ruang. 

Semoga modul ini bermanfaat bagi siswa dan guru yang 

menggunakannya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih sumbangan 

pikiran dan saran demi kesempurnaan dalam penulisan modul ini sangat 

diharapkan oleh penulis. 

 

 

      Malang,   Juli 2021 

       

Penyusun 
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Modul ini mengajak kalian lebih memahami bagaimana 

lingkungan di sekitar kalian terkait satu sama lain. Kalian 

dapat mengetahui bahwa lingkungan akan mempengaruhi 

kehidupan dalam masyarakat berlangsung.  

Marilah mencermati lingkungan disekitar kita untuk 

menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan 

sekitar kita 

 
 

 

 

 Setelah proses pembelajaran selesai, kalian  diharapkan  dapat: 

1. menunjukkan  sikap  spiritual   yang   semakin  baik,  antara 

lain   sikap  bersyukur dalam     bentuk  berdoa 

sebelum        belajar       dan  menghargai   perbedaan; 

2. menunjukkan sikap sosial yang semakin baik, antara lain 

sikap bertanggung jawab, percaya diri, dan kreatif; 

3. memahami pengertian ruang  dengan tepat; 

4. Menemukan fenomena interaksi keruangan yang terjadi di 

lingkungan sekitar dengan tepat; 

5. Menuangkan hasil diskusi dalam bentuk peta diskusi dengan 

tepat 

 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 
 

B. TUJUAN 
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Kompetensi Inti 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 
 

Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 
 

Smt Jenis Teks Kompetensi Dasar Indikator Pencaaian Kompetensi 

1 Ruang dan 
interaksi antar 
ruang 

 

3.1 menjelaskan pengertian 

konsep ruang; 
3.1.1 Memahami konsep ruang. 

3.1.2 Menemukan 

fenomena interaksi 

keruangan yang 

terjadi di lingkungan 

sekitar. 

4.1  Menuangkan gagasan, 
pikiran arahan atau pesan 
dalam bentuk peta diskusi 
 

4.1.1 Mengembangkan kerangka 
diskusi 

4.1.2 Membuat peta 
diskusi 

 

  

C. PETA KOMPETENSI 
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ruang dan interaksi 
antar ruang

pengertian ruang

memahami konsep 
ruang

Menemukan 
fenomena 
interaksi 

keruangan 

Menuangkan 
gagasan, pikiran 

arahan atau pesan 

Mengembangkan 
kerangka diskusi

membuat peta 
diskusi

D. RUANG LINGKUP 
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E. PETUNJUK MODUL 
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Bab ii  

KEGIATAN BELAJAR 

 

Pembelajaran kali ini dilaksanakan dengan Sintak Model Pembelajaran Problem Based 

Learning 

• Orientasi  

 

RUANG DAN INTERAKSI ANTAR RUANG 

Manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing- masing 

ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Pernahkah 

kamu membuktikannya? Jika kamu pergi ke berbagai tempat cobalah perhatikan 

perbedaannya dengan tempat tinggal kamu saat ini. Perhatikanlah keadaan alamnya, 

penduduk dan aktivitasnya, seni budayanya, dan lain-lain. Apakah ada perbedaan dengan 

keadaan di tempat kamu tinggal saat ini? 

Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Tidak ada satu 

ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Karena itu, 

terjadilah saling tukar komoditas antartempat satu dengan tempat lainnya.   Interaksi 

tersebut tidak hanya berupa komoditas, tetapi juga interaksi sosial, budaya, politik dan 

lain-lain. 

 

1. PENGERTIAN RUANG  

Setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan 

kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya 

tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara 

keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. 

Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga 

lapisan  atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup 

perairan yang ada di permukaan bumi (laut, sungai, dan danau) dan di bawah permukaan 

bumi (air tanah) sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan 

batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai 

organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, 

KEGIATAN 1 

Ruang dan Interaksi antarruang 
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batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi 

kehidupan di permukaan bumi. 

            Menurut (Sumaatmadja, 1981), ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik 

secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Bayangkan jika kamu berada di sebuah 

ruang, misalnya ruang kelas. Ruang kelas tersebut tidak hanya lantai, tetapi juga ada 

udara, langit-langit/plafon ruangan, dan lain-lain. Demikian halnya dengan ruang 

permukaan bumi, yang tidak hanya sebatas tanah yang kita injak, tetapi ada udara, air, 

batuan, tumbuhan, hewan, dan lain-lain.  

 Menurut pendapatmu, sampai di manakah batas sebuah ruang? Ruang tidak 

hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan 

atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan 

yang ada di permukaan bumi (laut, sungai, dan danau) dan di bawah permukaan bumi 

(air tanah) sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan 

sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai 

organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, 

batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang memengaruhi 

kehidupan di permukaan bumi. 

 

2. PENGERTIAN INTERAKSI ANTAR RUANG 

Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara 

suatu wilayah dan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama 

persis antara satu dan lainnya. Karateristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan 

antar ruang di permukaan bumi. Indonesia sebagai suatu wilayah di permukaan bumi juga 

memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Dengan adanya 

perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki 

keterkaitan dengan ruang lainnya. 

Setiap ruang atau tempat memerlukan sumber daya dari tempat atau ruang 

lainnya. Dari sini, terjadilah keterhubungan/konektivitas antara satu ruang dengan ruang 

lainnya. Manusia yang tinggal di suatu ruang saling mengenal, saling berkomunikasi, dan 

saling memerlukan dengan manusia yang tinggal di ruang lainnya. Agar kamu 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang konektivitas antar ruang, perhatikanlah 

contoh-contoh berIkut ini. 
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a. Salah satu kebutuhan hidup yang mendasar pada saat ini adalah kebutuhan bahan 

bakar minyak. Tidak semua daerah di Indonesia menghasilkan bahan bakar minyak. Agar 

kebutuhan tersebut terpenuhi, bahan bakar minyak didatangkan dari daerah penghasil 

minyak ke daerah lain yang tidak menghasilkannya, maka terjadilah konektivitas dan 

kesalingtergantungan antara daerah penghasil bahan bakar minyak dan daerah lain yang 

membutuhkannya. 

b. Penduduk kota menghasilkan berbagai produk industri, seperti pakaian, kendaraan, 

barang-barang elektronik, dan lain-lain. Penduduk desa tidak menghasilkan produk-

produk tersebut sehingga mereka pergi ke kota untuk memperoleh barang-barang 

tersebut. Sebaliknya, penduduk kota tidak menghasilkan bahan pangan sehingga mereka 

memperolehnya dari penduduk desa. Akibatnya, ada aliran barang dari kota ke desa dan 

aliran bahan makanan dari desa ke kota. 

c. Lapangan pekerjaan banyak tersedia di kota, sedangkan di desa hanya terbatas pada 

sektor pertanian. Akibatnya, banyak penduduk desa yang bepergian ke kota untuk bekerja 

atau mencari pekerjaan. Konektivitas antar ruang mencangkup seluruh aspek dan bidang 

kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Hal ini terjadi karena 

manusia selalu memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan 

hidupnya. 

 

TUGAS INDIVIDU I 

1. Jelaskan Pengertian ruang menurut kamu sendiri! 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................  

2. Jelaskan Pengertian interaksi ruang! 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 3. Buatlah denah ruang di rumah kalian! 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. 

Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain 

yang berbeda dengan tempat lainnya. Mungkin saja ada satu atau beberapa komponen 

dari suatu ruang yang juga ditemukan di tempat lainnya, tetapi akan ada komponen 

lainnya yang  berbeda.  Misalnya, jenis batuan di suatu tempat ditemukan di tempat 

lainnya tetapi jenis tumbuhannya berbeda. 

Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antarsatu 

ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil 

sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai 

membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan dan sebaliknya penduduk dari daerah 

pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian 

saling berinteraksi 

melalui aktivitas perdagangan. 

Interaksi antarruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari 

daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintarto (1987) interaksi merupakan suatu 

proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik 

melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi 

ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui 

berbagai cara misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi dan lain-

lain. 

Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, 

perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, 

perdagangan internasional, dan lain-lain. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia 

disebut mobilitas penduduk, interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut 

komunikasi, sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut 

transportasi. Interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah 

asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contohnya, seorang yang 

pergi tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi ongkos yang dikeluarkannya. 

Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi 

keruangan yaitu saling melengkapi (complementarity), kesempatan antara (intervening 

opportunity)  dan  keadaan dapat diserahkan/dipindahkan (transferability) . 
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1.   Saling Melengkapi (complementarity atau Regional Complementary) 

Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang 

dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B 

merupakan penghasil ikan. Wilayah A 

membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing 

memiliki kelebihan (surplus), maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B 

melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. 

 

2.   Kesempatan Antara (Intervening Opportunity) 

Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik 

sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, 

maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. 

Contohnya, Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui 

ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena Wilayah C jaraknya lebih dekat dan 

ongkos transportasinya lebih murah,  para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih 

membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. 

 

 

 

wilayah B

surplus 
ikan

wilayah A

surplus 
sayuran

wilayah C surplus 
ikan minus 

sayuran

wilayah B surplus 
ikan minus 

sayuran

wilayah A surplus 
sayuran minus 

ikan
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3.   Kemudahan Transfer (Transfer Ability) 

Pengangkutan  barang  atau  juga  orang  memerlukan  biaya.  Biaya untuk terjadinya 

interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. 

Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi 

antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat 

tergantung pada   ketersediaan   infrastruktur (sarana dan prasarana) yang 

menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan 

mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan 

lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah 

B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. 

Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. 

 

 Seperti yang dijelaskan di atas berbagai ruang di permukaan bumi memiliki 

karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, 

tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Perbedaan ini ada 

hubungannya dengan kondisi geografis dan keadaan penduduk di suatu daerah dan 

interaksi keruangan. Interaksi keruangan adalah konsep yang memberikan gambaran 

mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antarkomponen 

ruang muka bumi, baik antara factor alami, factor alam dengan manusia, alam dengan 

kondisi social budaya, maupun antar factor social. Sebagai contoh dalam menganalisis 

fenomena bencana banjir di suatu wilayah, focus utama analisisnya adalah bagaimana 

manusia memperlakukan alam lingkungannya. Manusia memberikan aksi kepada alam 

berupa penggundulan hutan di daerah resapan air dan tangkapan hujan (catchment rea). 

Untuk lebih jelasnya berikut adalah penjelasan mengenai tentang hubungan kondisi 

geografis dengan keadaan penduduk: 

 

 

Untuk mengetahui penjelasan informasi tentang 

Ruang dan interaksi antar ruang kalian bisa 

pindai/klik tautan berikut. 

https://youtu.be/KVA3tOIlwB0  

https://youtu.be/KVA3tOIlwB0
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• Organisasi 
 Dalam kegiatan kali ini kalian akan menemukan fenomena keterkaitan antar ruang 

yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Diskusikan masalah tersebut dengan 

kelompok kalian dan hasilkan peta diskusi bersama kelompok kalian.  

 
Untuk melakukan kegiatan ini ikutilah langkah-langkah berikut 

• Buatlah kelompok dengan anggota 5-6 orang 

• Bacalah artikel tersebut dengan cara pindai / klik tautan diatas  

 

 

 

 

 

 

 

Tempat Wisata di Kota Malang dan Batu Tutup Selama PPKM Darurat 

Kompas.com - 04/07/2021, 17:05 WIB 

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tempat Wisata di Kota 

Malang dan Batu Tutup Selama PPKM Darurat", Klik untuk 

baca: https://travel.kompas.com/read/2021/07/04/170500727/tempat-wisata-di-

kota-malang-dan-batu-tutup-selama-ppkm-darurat. 

Penulis : Kontributor Malang, Andi Hartik 

Editor : Anggara Wikan Prasetya 

 

 

 

KEGIATAN 2 

Menyajikan fenomena ruang dan interaksi 

antarruang 

https://www.kompas.com/
https://travel.kompas.com/read/2021/07/04/170500727/tempat-wisata-di-kota-malang-dan-batu-tutup-selama-ppkm-darurat
https://travel.kompas.com/read/2021/07/04/170500727/tempat-wisata-di-kota-malang-dan-batu-tutup-selama-ppkm-darurat
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• Penyelidikan 

• Diskusikan artikel tersebut dan analisislah hubungan antar ruang pada artikel 

tersebut dan apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat.dengan menjawab 

pertanyaan berikut 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Peristiwa apakah yang terjadi 

pada artikel tersebut? 

 

2 Kapankah terjadinya?  

3 Dimanakah terjadinya?  

4  Siapa sajakah yang terlibat 

dalam peristiwa tersebut? 

 

5 Bagaimana solusi untuk 

mengatasi permasalahan 

tersebut? 

 

• Kembangkan dan Sajikan Hasil 
Nah setelah menjawab pertanyaan diatas kalian dapat menemukan fenomena lain 

yang terjadi di sekitar kalian.  

• Amati lingkungan sekitar kalian apakah ada keterkaitan antara satu tempat dengan 

tempat yang lainnya 

• Diskusikan dengan teman kelompokmu cari faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemudian carilah pemecahan masalahnya 

• Tuangkan hasil diskusimu dalam bentuk peta diskusi  

• Analisis dan Evaluasi 

• Presentasikan di depan kelas atau kelas virtualmu mintakan masukan atau 

pendapat dari teman-temanmu di kelompok lain. 

• Setelah selesai silakan kalian secara individu melakukan evaluasi terhadap 

pemahaman materi kali ini. 

 

 

 

 

 

 
 

Untuk mengerjakan evaluasi kalian bisa 

pindai/klik tautan berikut ini 

https://quizizz.com/admin/quiz/60e938aded

bbee002095923e  

https://quizizz.com/admin/quiz/60e938adedbbee002095923e
https://quizizz.com/admin/quiz/60e938adedbbee002095923e
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Refleksi  

 
No Pemahaman Ya, sudah 

Paham 
(Sebutkan) 

Cukup 

Paham 

(Sebutkan) 

Tidak paham 

sama sekali 

(Sebutkan) 
1 Saya sudah memahami 

pengertian 

Ruang dan Interaksi antarruang 

   

2 
Saya sudah memahami 
keterkaitan Ruang dan Interaksi 
antarruang 

   

3 Saya sudah bisa menemukan 
fenomena keterkaitan Ruang dan 
Interaksi antarruang di 
lingkungan sekitar saya 

   

4 Saya sudah bisa menyusun 
peta diskusi  

   

5 Saya sudah bisa menyajikan 
hasil diskusi dalam bentuk peta 
diskusi 

   

 

 

  

 
Saran terhadap proses 
pembelajaran 

 
…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 
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