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A. Pengertian 

Negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang 

tinggi. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat 

kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan. 

 

B. Indikator (tolak ukur) 

 Indikator kuantitatif (data yang dapat dihitung), 

1) jumlah dan kepadatan penduduk 

2) tingkat pertumbuhan penduduk; 

3) angka beban tanggungan; 

4) usia harapan hidup. 

 Indikator kualitatif (data yang hanya dapat dibandingkan), 

1) etos kerja dan pola pikir;  4) tingkat kesehatan; 

2) tingkat pendidikan;   5) pendapatan; dan 

3) mata pencaharian;   6) kesadaran hukum 

 

C. Ciri-Ciri Negara Maju 

 Tingkat pertumbuhan penduduk rendah 

 Kualitas penduduk tinggi dan bersifat merata (pendidikan, kesehatan) 

 Teknologi berkembang baik dan memiliki kemajuan pesat 

 Pengolahan sumber daya alam dilakukan secara maksimal 

 Produktivitas Masyarakat Didominasi Barang-Barang Hasil Produksi dan Jasa 

 Tercukupinya Penyediaan Fasilitas Umum 

 Kesadaran Hukum, Kesetaraan Gender, dan Penghormatan terhadap HAM Dijunjung 

Tinggi 

 Tingkat Pendapatan Penduduk Relatif Tinggi 

 

D. Ciri-ciri negara berkembang 

 Memiliki Berbagai Masalah Kependudukan 

1) laju pertumbuhan dan jumlah penduduk relatif tinggi; 

2) persebaran penduduk tidak merata; 

3) tingginya angka beban tanggungan; 

4) kualitas penduduk relatif rendah 

5) angka kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi; serta 

6) rendahnya pendapatan perkapita 

 Produktivitas Masyarakatnya Masih Didominasi Barang-Barang Primer 

 Sumber Daya Alam Belum dapat Dimanfaatkan secara Optimal 

 Ketergantungan terhadap Negara Maju 

http://dwihatmoko.wordpress.com/


 Keterbatasan Fasilitas Umum 

 Tingkat Kesadaran Hukum, Kesetaraan Gender, dan Penghormatan terhadap HAM 

Relatif Rendah 

 Tingkat Pendidikan Masih Rendah 

 Tingkat Pendapatan Masih Rendah 

 Tingkat Kesehatan 

 

E. Tahap-Tahap Perkembangan suatu Negara 

1. Tahap Masyarakat Tradisional 

2. Tahap Prakondisi Lepas Landas 

3. Tahap Lepas Landas (Take Off Stage) 

4. Tahap Gerak Menuju Kematangan (Drive for Maturity Stage) 

5. Tahap Konsumsi Massa Tinggi (Age of High Mass Consumption Stage) 

 

F. Beberapa Negara Maju dan Negara Berkembang 

 Kelompok negara maju dan berkembang 

1. Kelompok negara maju ; kawasan benua Eropa, Amerika Utara, kawasan Asia 

(Jepang), kawasan Oceania (Australia dan Selandia Baru) 

2. Kelompok negara berkembang ; kawasan Asia (kecuali Jepang), sebagian 

Afrika, sebagian Amerika Selatan dan Amerika Tengah 

3. Kelompok negara dunia ketiga ; kawasan Afrika 

4. Kelompok negara industri baru ; Singapura, Cina, Hongkong, Korea Selatan, 

Taiwan, Brasil dan Meksiko, Yunani, Portugal, Spanyol, Yugoslavia 

 

 Negara maju 

1. Jepang 

a) Geografi :  

 empat pulau besar yaitu Hokaido, Honsyu, Kyushu, Shikoku  

 banyak terdapat gunung dan pegunungan, dataran rendah sempit 

 puncak tertinggi : Gunung Fuji 

 pantainya banyak teluk, cocok untuk pelabuhan 

 sungai pendek dan berarus deras, bagus untuk PLTA  

 Utara : laut Okhotsk 

 Selatan : Laut Cina Selatan  

 Barat : laut Jepang 

 Timur : samudera Pasifik 

b) Bidang pertanian  

 wilayah pertaniannya relatif sempit 

 kesuburan tanah dan kemampuan sumber daya manusia 

 pemanfaatan teknologi dalam menciptakan varietas-varietas baru 

 hasil pertanian Jepang antara lain padi, kentang, jagung, sayur-

sayuran, teh, jeruk, dan apel 

c) Bidang perikanan dan peternakan 

 adanya pertemuan arus hangat dan arus dingin (Kurosyiwo dan 

Oyasyiwo) di perairan Jepang yang kaya akan ikan 



 Konsumsi ikan yang sangat tinggi sehingga memacu perkembangan 

perikanan 

 Penggunaan teknologi dalam bidang perikanan (detector, GPS, 

industri pengalengan, dsb) 

 Teknologi perkapalan yang maju 

d) Kemajuan di bidang industri 

 Pelabuhan yang banyak dan bagus untuk ekspor-impor 

 SDM yang berkualitas 

 Penguasaan teknologi yang merata 

 Memiliki etos kerja yang baik 

 Stabilnya nilai mata uang 

 Letak strategis, dekat dengan bahan baku dan pemasaran 

 Sistem transportasi yang baik 

 Tersedianya energi yang memadai (listrik, dsb) 

e) Kota-kota utama Jepang 

 Tokyo : ibukota, pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan 

 Osaka  : pusat industri tekstil 

 Nagoya  : industri pesawat, otomotif, lokomotif 

 Kyoto  : ibukota Jepang hingga tahun 1868, pusat pendidikan dan 

kebudayaan 

 Ginza  : pusat hiburan, bisnis, dan perdagangan 

f) Penduduk 

 Penduduk asli adalah suku Ainu 

 Agama mayoritas adalah Shinto dan Buddha, ada juga Kristen dan 

Islam 

 Sebagian besar tinggal di kota 

g) Iklim 

 Iklim sedang , dengan bagian selatan lebih panas dari bagian utara 

h) Kerjasama dengan Indonesia 

 Dibidang pendidikan : terjadi pertukaran pelajar, pemberian beasiswa 

Jepang 

 Dibidang pembangunan : pinjaman modal dari Jepang dan terlibatnya 

ahli dari Jepang dalam proyek pembangunan di Indonesia 

 

 

 

 

 

2. Amerika Serikat 

a) Geografis  

 Pegunungan Rocky : bagian barat 

 Pegunungan Alleghany dan Appalachia : bagian timur 

 Sungai besar : Mississipi, Missouri, Colorado 

b) bidang pertanian 

 Kawasan lahan gandum(wheat belt): Montana, North Dakota, dan 

South Dakota 



 Kawasan lahan kapas (cotton belt): Texas, Alabama, Georgia, dan 

Lousiana 

 Kawasan lahan jagung (corn belt): Ohio, Iowa, Minnesotta, Missouri, 

dan Indiana 

 Perkebunan tembakau di Tennesse dan Virginia, perkebunan tebu di 

muara Sungai Mississippi, serta sayuran dan buah-buahan 

c) bidang peternakan dan perikanan 

 area padang rumput (praire) yang sangat luas 

 peternakan utama adalah sapi, kuda, biri-biri, babi, dan unggas 

d) bidang pertambangan 

 Batubara 

 Minyak bumi 

 Bijih besi 

 Emas 

 Tembaga, timah, dan bouksit 

e) bidang perindustrian 

 Industri baja di Pittsburgh, Chicago, Birmingham, dan Cleveland 

 Industri kilang minyak di Texas dan Oklahoma. 

 Industri tembaga di Montana. 

 Industri tekstil di Georgia dan Carolina. 

 Industri pesawat terbang, mobil, dan peralatan militer di Seatle dan 

Los Angeles. 

 Industri mesin pertanian di Waterivo. 

 Industri wol dan sutra di Pensylvania, Massachussets, New Jersey, 

dan South Carolina. 

f) bidang perdagangan 

 ekspor : mesin-mesin, otomotif, pesawat terbang, barang elektronika, 

bahan-bahan makanan dan minuman olahan, persenjataan, alat-alat 

kedokteran, bahan-bahan kimia, dan obat-obatan 

 impor : bahan-bahan baku industri, seperti minyak dan gas, kayu, 

kopi, gula, karet 

g) Kota-kota utama 

 Washington, D.C : pusat pemerintahan 

 New York : pusat perdagangan 

 Los Angeles : industri perakitan, komunikasi, keuangan, pesawat 

terbang dan perlengkapan militer 

 Chicago : pusat pemotongan hewan ternak, pusat pengecoran, logam 

dan baja, alat-alat kedokteran, perlengkapan, perkeretaapian  

 Philadelphia : barang-barang cetakan, makanan, kimia, obat-obatan 

h) Penduduk 

 Penduduk aslinya adalah suku Indian, Eskimo dan Aleut (ada di 

Alaska) 

 Penduduk lainnya : orang kulit putih, orang kulit hitam, dan berbagai 

bangsa lain 

 Sebagian besar tinggal di kota 

 Agama mayoritas adalah Kristen Protestan, Katolik, Islam, Yahudi 



i) Iklim 

 Iklim laut sedang : di bagian utara dan timur 

 Iklim subtropics : bagian selatan 

 Iklim kering : di daerah  Colorado  

 Iklim stepa :  di bagian selatan 

 Iklim dingin : di Alaska 

 Iklim laut tropis : di Hawaii 

j) Kerjasama dengan Indonesia  

 Bantuan dana dari Amerika Serikat 

 Beasiswa pendidikan  

 Kemiliteran 

 

3. Inggris 

a) Geografis  

 bagian timur dan selatan merupakan dataran rendah,  

 utara dan barat (Skotlandia dan Wales) merupakan dataran tinggi. 

 Puncak tertinggi : Gunung Ben Neevis 

 Sungai besar : Thames dan Severn 

 Utara : Laut Norwegia 

 Salatan : Selat Inggris 

 Barat : Samudera Atlantik, Republic Irlandia, Laut Celtic 

 Timur : Laut Utara 

b) Industri  

 Besi dan baja 

 Mesin-mesin 

 Pesawat terbang dan kapal 

 Mobil dan lokomotif 

c) Pertambangan 

 Batubara 

 Bijih besi 

 Tembaga, timah 

d) Pertanian-Peternakan 

 Gandum, kentang, barley, buah-buahan 

 Domba dan sapi 

e) Penduduk 

 Bangsa Kelt (Skotlandia, Irlandia, Wales) 

 Bangsa Germania (Anglo Saxon, Normandia) 

 Agama : Kristen, Katolik, Islam, Yahudi, Hindu 

f) Kota Utama 

 London : ibukota dan pusat pemerintahan 

 Liverpool : industri baja 

 Birmingham dan Sheffield : kota industri tertua (the black country) 

g) Iklim 

 Memiliki iklim sedang 

  



h) Kerjasama dengan Indonesia 

 Bantuan dana pembangunan 

 Beasiswa pendidikan 

 

 Negara berkembang 

A. India 

a) Geografis  

 Bagian utara pegunungan Himalaya 

 Bagian tengah Lembah Sungai Gangga 

 Bagian selatan Dataran Tinggi Dekkan 

 Utara : RRC, Nepal, Bhutan 

 Selatan : Sri Lanka, Samudera Hindia 

 Barat : Pakistan, Laut Arab 

 Timur :  Bangladesh, Myanmar, Teluk Bengala 

b) Ekonomi 

 Pertanian 

 Padi, gandum, sorghum, teh, kapas, yute 

 Kambing, domba, sapi 

 Pertambangan 

 Bijih besi untuk menghasilkan baja 

 Mangaan, untuk bahan alumunium 

 Industri 

 Tekstil, mobil, alat pertanian 

c) Penduduk 

 Bangsa Dravida, merupakan penduduk asli,  banyak tinggal di 

Dekkan 

 Bangsa Arya, merupakan mayoritas 

 Bangsa Mongol, sebagian besar di wilayah Himalaya 

 Agama yang dianut ; Hindu, Islam, Buddha, Sikh, Kristen 

d) Iklim 

 Memiliki dua iklim ; tropis dan subtropis 

e) Kota Utama 

 New Delhi ; ibukota 

 Calcuta ; industri tekstil 

 Bombay ; industri hiburan  

f) Kerjasama dengan Indonesia  

 Kerjasama telah lama berlangsung, sejak masa Hindu-Buddha 

 Bersama Indonesia sebagai pencetus KAA dan GNB 

 Ekspor impor sudah terjalin baik 

 Pertukaran pelajar 

  



 

B. Arab Saudi 

a) Geografis 

 Berada di Semenanjung Arabia 

 Sebagian besar berupa gurun 

 Memiliki daerah subur yang disebut wahah dengan sumber air yang 

dinamakan oase 

 Barat : laut Merah 

 Timur : UEA, Bahrain, Qatar, Teluk Persia 

 Selatan : Yaman dan Oman 

 Utara : Yordania, Irak, Kuwait 

b) Penduduk 

 Bangsa arab  

 Agama masyoritas adalah Islam 

 Terdapat suku pengembara yang biasa disebut badui 

c) Iklim 

 Beriklim gurun, perbedaan suhu siang dan malam sangat besar 

d) Ekonomi 

 Pertanian 

 Meskipun irigasi yang menjadi masalah namun dapat 

menghasilkan kurma, gandum, sorghum, jagung, dan buah-

buahan lainnya. 

 Pertambangan 

 Pertambangan yang paling besar adalah minyak bumi 

e) Kota utama 

 Riyadh ; ibukota 

 Mekkah, Jeddah, Madinah ; tempat suci Islam 

 Dahran ; kilang minyak 

 

 Peta Negara maju dan Negara berkembang 

Dibagian utara dominasi negara maju, kecuali Australia dan Selandia Baru di Selatan 

 
 

  



G. Latihan 

1. Negara memiliki kategori maju dikarenakan….  

2. Tolak ukur kualitatif kemajuan suatu negara antara lain….,..,… 

3. Pendorong kemajuan industri di Jepang adalah……dan……. 

 
4. Pulau diatas secara urut adalah…… 

5. Dataran tinggi di Inggris terdapat dibagian…..  

6.  Puncak tertinggi di Inggris adalah…. 

7. Pegunungan disebelah barat Amerika Serikat dinamakan…. 

8. Bangsa yang menjadi penduduk India adalah,……,……..dan……  

9. Ekonomi Arab Saudi banyak didukung oleh…… 

10. Beberapa sikap positif dari negara maju yang harus dikembangkan di Indonesia 

antara lain…….dan…… 

 

H. Pembahasan 

1. Kesejahteraan yang baik 

2. Indicator kualitatif kemajuan suatu negara 

1) etos kerja dan pola pikir;  4) tingkat kesehatan; 

2) tingkat pendidikan;  5) pendapatan; dan 

3) mata pencaharian;   6) kesadaran hukum 

3. Pendorong Kemajuan Jepang 

 Pelabuhan yang banyak dan bagus untuk ekspor-impor 

 SDM yang berkualitas 

 Penguasaan teknologi yang merata 

 Memiliki etos kerja yang baik 



 Stabilnya nilai mata uang 

 Letak strategis, dekat dengan bahan baku dan pemasaran 

 Sistem transportasi yang baik 

 Tersedianya energi yang memadai (listrik, dsb) 

 

4. Pulau secara urut : I = Kyushu, II= Shikoku, III= Honsyu/Hondo, IV = Hokaido 

5. Bagian Utara 

6. Gunung Ben Nevis 

7. Rocky Mountain 

8. Arya, Dravida, Mongol 

9. Tambang Minyak 

10. Disiplin, tepat waktu, Kerja keras, pantang menyerah 
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