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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi

iii

Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).

v

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Guru mempunyai peran penting dalam pembelajaran di kelas. Tidak hanya
mentransfer pengetahuan dan melatihkan keterampilan sesuai dengan
tuntutan kurikulum, tetapi lebih dari itu, guru hrus mampu melatih dan
mendidik agar peserta didik memiliki kompetensi untuk belajar. Kompetensi
untuk belajar ini dapat dilatihkembangkan melalui pembiasaan pembelajaran
berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills/ HOTS). Hal lain yang juga
tak kalah pentingnya adalah membiasakan penumbuhkembangan dan
pembiasaan karakter positif untuk belajar dengan membangkitkan rasa ingin
tahu, mendorong kemandirian dan ketepatan logika intelektual, serta
menciptakan kondisi-kondisi untuk sukses dalam belajar.
Hal tersebut sejalan dengan peran dan kompetensi guru dalam Undangundang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1)
kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui
pendidikan profesi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
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Proses pembelajaran pada satuan pendidikan, sesuai dengan UU Sisdiknas
harus diselenggarakan

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik. Agar proses pembelajaran sesuai dengan prinsip tersebut perlu
diterapkan berbagai model pembelajaran yang melibatkan peserta didik
secara aktif serta menekankan pada bagaimana agar peserta didik mampu
belajar, bagaimana cara belajar (learning to learn), serta pembelajaran dikelas
menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan (joyful learning).
Sebagai mata pelajaran yang memuat pendidikan moral dan kesadaran
berbangsa dan bernegara, pembelajaran PPKn sudah seharusnya diajarkan
dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan UU Sisdiknas.

Dengan

demikian, PPKn akan jauh dari stigma pembelajaran indoktrinasi,
pembelajaran

penuh

ceramah

dan

menghafal.

Pembelajaran

yang

membosankan. Inilah tantangan yang harus dihadapi guru PPKn agar menjadi
profesional yang kreatif dan inovatif.
Dalam unit pembelajaran ini disajikan inspirasi mengajar PPKn dengan sajian
materi pembelajaran yang kontekstual dan aktual serta aplikasi model
pembelajaran dan soal uji kompetensi yang mengacu pada HOTS. Tujuannya
adalah menginspirasi pada para guru agar dapat menyajikan pembelajaran
yang dapat mendorong siswa mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan sesuai dengan tuntutan kurikulum.
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Secara fitrah, Tuhan menciptakan setiap individu berbeda. Orang kembar
sekali pun pasti mempunyai perbedaan. Secara lahiriah, karakeristik individu
dapat terjadi karena perbedaan jenis kelamin, umur, ras/ suku bangsa,
lingkungan tempat tinggal, dan gaya hidup. Secara nonlahiriah, perbedaan
tersebut terjadi karena tingkat pendidikan, kecerdasan, hobi, minat, bakat,
kebiasaan, dan sebagainya. Perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan
dampak positif dan negatif. Salah satunya terjadinya perpecahan karena salah
satu merasa lebih unggul atau lebih mulia dibandingkan yang lain.
Oleh karena itu, pada tingkat pendidikan dasar, kesadaran akan adanya
keberagaman karakteristik individu ini perlu ditanamkan pada anak-anak.
Harapannya, pemahaman ini akan menumbuhkan kesadaran bahwa
keberagaman akan menjadi keberkahan apabila disikapi dengan baik.
Sebaliknya, akan menjadi sumber pertikaian, perpecahan, dan kehancuran,
apabila dijadikan pembenaran untuk saling menjatuhkan.
Karena itulah, dalam Unit ini dibahas tentang keberagaman karakteristik
individu dimuai dari komunitas terkecil yakni keluarga. Praktik nyata
kebersamaan dalam keberagaman di dalam keluarga diharapkan akan
menginspirasi bahwa hidup rukun dengan saling menerima dan menghormati
perbedaan satu dengan yang lain akan menciptakan hidup yang harmonis dan
bahagia. Setelah itu, siswa diajak untuk mempelajari keberagaman di
lingkungan sekitar dan di sekolah. Pemahaman dan penerimaan siswa akan
keberagaman

diharapkan

akan

menginspirasi,

mendorong,

dan

menumbuhkan kesadaran untuk menerapkannya dalam kehidupan seharihari sehingga terwujud hidup rukun bersama meskipun dalam keberagaman.
Baik di rumah, lingkungan tempat tinggal, sekolah, bahkan secara nasional dan
internasional.

17
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Dengan demikian, harapan untuk mewujudkan generasi emas pada para
milenial akan dapat terwujud nyata dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Semoga.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar dari
kelas 4 dan 5 berikut ini.
Kelas 4:
No.
1.

Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

Kelas

1.3 Mensyukuri keberagaman

Mensyukuri kebera-

4

karakteristik individu di

gaman karakteristik

lingkungan sekitar sebagai

individu di lingkungan

anugerah Tuhan Yang Maha

sekitar sebagai anu-

Esa.

gerah Tuhan Yang
Maha Esa.

2.

2.3 Menampilkan kebersamaan

Menampilkan keber-

dalam keberagaman karak-

samaan dalam kebe-

teristik individu di lingku-

ragaman karakteristik

ngan sekitar.

individu di lingkung
an sekitar.

3.3 Menjelaskan makna

Menjelaskan makna

keberagaman karakteristik

keberagaman

individu di lingkungan

karakteristik individu

sekitar.

di lingkungan sekitar.

4.3 Menyajikan gambar
keberagaman karakteristik

Menyajikan gambar
keberagaman karak-

19
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individu di lingkungan

teristik individu di

sekitar.

lingkungan sekitar.

Kelas 5:
No.
1.

Kompetensi Dasar
1.3 Mensyukuri keberagaman

Target Kompetensi
Mensyukuri kebera-

umat beragama di masyarakat

gaman umat ber-

sebagai anugerah Tuhan Yang

agama di masyarakat

Maha Esa dalam konteks

sebagai anugerah

Bhineka Tunggal Ika

Tuhan Yang Maha Esa
dalam konteks
Bhineka Tunggal Ika

2.

2.3 Bersikap toleran dalam

Bersikap toleran

keberagaman umat beragama

dalam

keberagam

di masyarakat dalam konteks

an umat beragama di

Bhinneka Tunggal Ika.

masyarakat dalam
konteks Bhinneka
Tunggal Ika.

3.3 Menjelaskan manfaat

Menjelaskan manfaat

keberagaman karakteristik

keberagaman karak-

individu dalam kehidupan

teristik individu

sehari-hari.

dalam kehidupan
sehari-hari.
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4.3 Mengemukakan manfaat

Mengemukakan man-

keberagaman karakteristik

manfaat keberagaman

individu dalam kehidupan

karakteristik individu

sehari-hari.

dalam kehidupan
sehari-hari.

B.

Indikator Pencapaian Kompetensi

Kelas 4
Sikap Spiritual
1.3.1 Mengucapkan rasa syukur

Sikap Sosial
2.3.1 Menunjukkan perilaku hidup

atas atas keberagaman

rukun

dalam

keberagaman

karakteristik individu di

karakteristik

lingkungan sekitar sebagai

lingkungan sekitar.

individu

anugerah Tuhan Yang Maha
Esa.

Pengetahuan
IPK Pendukung

Keterampilan
IPK Pendukung

3.3.1 Menyebutkan contoh karak- 4.3.1 Menceritakan keberagaman
teristik individu di rumah.
3.3.2 Menyebutkan contoh karakteristik individu di sekolah.

karakteristik individu di
rumah dengan menggunakan
foto keluarga.

21
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di

3.3.3 Menyebutkan contoh karakteristik individu di lingkungan
sekitar.
IPK Kunci

IPK Kunci

3.3.4 Menjelaskan makna kebe- 4.3.2 Menyajikan gambar yang
ragaman karakteristik individu

menunjukkan adanya

di lingkungan sekitar.

keberagaman karakteristik

3.3.5 Menyebutkan contoh kebe-

individu di lingkungan sekitar.

ragaman karakteristik individu
di lingkungan sekitar.

IPK Pengayaan

IPK Pengayaan

3.3.6 Menyimpulkan penyebab kebe- 4.3.2 Mendemontrasikan kegiatan
ragaman adanya keberagaman

sehari-hari di lingkungan

karakteristik individu di ling-

sekitar yang menunjukkan

kungan sekitar.

bentuk kebersamaan dalam

3.3.7 Mengemukakan pendapat cara
mencegah terjadinya perpecahan

dalam

karakteristik

keberagaman
individu

di

lingkungan sekitar.

Kelas 5

22

keberagaman karakteristik
individu.
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Sikap Spiritual

Sikap Sosial

1.3.1 Mengucapkan rasa syukur atas 2.3.1 Menunjukkan peri-laku hidup
atas

keberagaman

rukun

karakteristik

individu

karakteristik

lingkungan

sekitar

di

sebagai

dalam

keberagaman
individu

di

lingkungan sekitar.

anugerah Tuhan Yang Maha
Esa.

Pengetahuan
IPK Pendukung

Keterampilan
IPK Pendukung
4.3.1 Menceritakan pembagian
tugas/peran warga
masyarakat di lingkungan
tempat tinggal.

IPK Kunci

IPK Kunci

3.3.1 Mengidentifikasi manfaat

4.3.2 Merancang kegiatan kelompok

keberagaman individu dalam

yang

memanfaatkan

kebe-

kehidupan sehari-hari.

ragaman karakteristik individu
dalam kehidupan sehari-hari di
sekolah.

IPK Pengayaan

IPK Pengayaan

3.3.2 Merangkum manfaat kebe-

4.3.3 Menampilkan kerja kelompok

ragaman karakteristik

yang menunjukkan adanya

individu dalam kehidupan

manfaat keberagaman karak

sehari-hari.

teristik individu.

23
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3.3.3 Mengemukakan pendapat
secara lisan/ tulis tentang cara
memanfaatkan keberagaman
karakteristik individu dalam
kehidupan sehari-hari
lingkungan sekitar.
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A. Makna Keberagaman Karakteristik Individu di Lingkungan

Kehidupan Sehari-hari
1.

Keberagaman Karakteristik Individu di Rumah

Perhatikan gambar keluarga berikut ini.

Gambar 1: Keberagaman Karakteristik Individu di Rumah
Sumber: Aufaninis.blogspot.com
Setiap anggota keluarga mempunyai karakter yang berbeda-beda. Perbedaan
tersebut mencakup perbedaan sikap, hobi, makanan yang disukai, gaya
berpakaian, dan sebagainya.
Keberagaman di rumah bisa kita lihat dari jenis kelamin anggota keluarga. Ada
laki-laki, ada perempuan. Dari bentuk fisik ada yang berbadan tinggi, besar,
kecil, kurus, dan gemuk. Ada yang tua, muda, anak-anak, bahkan masih bayi.
Hobi dan makanan kesukaan setiap anggota keluarga pun berbeda. Meskipun
demikian, mereka selalu hidup bersama-sama dengan rukun.
Ternyata meskipun berbeda keluarga mereka selalu rukun dan bahagia.
Mereka menghormati perbedaan hobi dan sikap satu sama lain. Mereka juga
saling mengingatkan bila ada yang berbuat salah.

25
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2.

Keberagaman Karakteristik Individu di Lingkungan Sekitar

Sekarang coba perhatikan teman-teman di sekitar tempat tinggalmu. Saat
kamu bermain dengan mereka, pasti kamu dapat mengenali karakteristik
teman-temanmu itu. Ada yang pemberani, periang, lincah, tetapi ada juga yang
pendiam, pemalu, dan penakut. Kamu pasti tetap asyik kan bermain dengan
mereka. Sama seperti di rumah, kamu dan teman-temanmu saling menghargai.
Bahkan saling bekerja sama saat bermain.
Mereka tampak gembira sekali, bukan? Sekarang perhatikan baju dan wajah
mereka. Dapatkah kamu menemukan perbedaan di antara mereka? Benar,
gaya baju, warna kulit, dan bentuk fisik mereka tidak sama. Kita dapat
mengenali suku bangsa seseorang dari bentuk fisik, model baju, warna kulit,
bentuk rambut, bentuk mata, bahkan dari bahasa yang mereka gunakan.
Selain itu, di lingkungan tempat tinggal kita ada orang-orang yang berbeda
agamanya. Coba perhatikan gambar berikut. Mereka menganut agama apa?
Ternyata, meskipun berbeda mereka tetap hidup bersama, berdampingan dan
selalu rukun.
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Gambar 2: Keberagaman Agama di Lingkungan Sehari-hari
Sumber https://www.bing.com/images
3.

Keberagaman Karakteristik Individu di Sekolah

Warga di sekolahmu terdiri dari guru, karyawan dan siswa. Ada yang laki-laki
dan ada yang perempuan. Para siswa pun berasal dari TK yang berbeda.
Mereka bisa jadi memeluk agama yang berbeda pula. Punya hobi dan bakat
yang berbeda. Pekerjaan dan penghasilan orang tua mereka pun berbeda pula.
Namun, semua tetap rukun, bukan?
Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini.

Gambar 3: Keberagaman Karakteristik Individu di Sekolah
Sumber: https://www.hipwee.com/opini/mengenalkan-kebiasaanmembaca-untuk-membawa-siswa-mengenali-dunia/
Perhatikan persamaan dan perbedaan di antara mereka. Sama bukan dengan
teman-temanmu di sekolah? Berpakaian seragam yang sama, melakukan
aktivits belajar yang sama. Dari belajar di kelas, di perpustakaan, hingga
berolah raga, dan bermain di lapangan.

Namun, kita juga mempunyai
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perbedaan. Perbedaan jenis kelamin, cara berpakaian, dan ukuran tubuh.
Bahkan, berbeda asal TK, pekerjaan orang tua, agama, sikap, dan hobi kita.
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B. Manfaat Keberagaman Karakteristik Individu dalam

Kehidupan Sehari-hari
Perhatikan aktivitas sehari-hari di rumah.

Seringkali, ayah dan ibu

memberikan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda bagi setiap
anggota keluarga. Ayah misalnya, sebagao kepala keluarga, laki-laki, sehat, dan
berpendidikan tinggi, beliau bertugas bekerja dan menafkahi keluarga. Ibu,
sebagai seorang perempuan tinggal di rumah merawat adik yang masih bayi
sekaligus mengurus rumah. Sedang kalian ditugaskan untuk membantu ibu
menyapu rumah/ halaman dan mencuci piring.
Pembagian tugas ini tentu mempertimbangkan karakteristik individu kalian.
Pada beberapa rumah tangga, karena ibu juga bekerja, maka mereka menggaji
asisten rumah tangga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Umumnya hal
ini dilakukan oleh orang yang hukan keluarga inti dan biasanya tidak
berpendidikan tinggi.
Ini merupakan bentuk pemanfaatan keberagaman karakteristik individu
dalam kegiatan di rumah.
Kalian juga bisa melihat pemanfaatan keberagaman karakteristik individu
dalam pembagian tugas saat pentas seni di sekolahmu. Anak-anak yang
memiliki bakat seni ditugaskan untuk menampilkan bakat seninya (ada yang
menyanyi, menari, baca puisi, dan sebagainya). Anak-anak lain mendapat
tugas sesuai karakteritik individunya. Ada yang membantu menata panggung,
mengurusi konsumsi, dan sebagainya.
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Pemanfaatan keberagaman karakteristik individu di masyarakat juga bisa
kalian lihat saat dilaksanakan kerja bhakti. Ada yang hanya menyumbang dana
untuk membeli semen, bunga, atau sekadar menyumbangkan minuman dan
makanan karena mereka sibuk atau punya kepentingan yang tidak bisa
ditinggalkan. Ada yang karena tubuhnya kuat mendapat bagian mengangkat
material bangunan atau sampah; ada yang mencangkul, ada juga yang
mengecat. Semua bekerja sesuai dengan kemampuannya sehingga pekerjaan
dapat diselesaikan dengan cepat dan memuaskan hasilnya.
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A. Soal Makna Keberagaman Karakteristik Individu
NO

SOAL

KOMPTENSI DASAR

KELA

TAHUN

S
1

Suku

Sunda

berasal

dari

3.3

Menjelaskan

provinsi . . .

makna keberagaman

A. jawa barat

karakteristik individu

B. kalimantan timur

di lingkungan sekitar

4

2017

C. sumatara utara
D. bali

Analisis soal:
Level kognitif

C1, mengingat

Indikator yang bersesuaian

3.3.4 Menyebutkan contoh
keberagaman keberagaman
karakteristik individu di
lingkungan sekitar.

Diketahui

Suku Sunda berasal dari provinsi . . .
A. jawa barat
B. kalimantan timur
C. sumatara utara
D. bali

Ditanyakan

Suku Sunda berasal dari provinsi . . .

Materi yang dibutuhkan

Ragam budaya di nusantara
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B. Soal Makna Keberagaman
NO

SOAL

KOMPETENSI

KELAS

TAHUN

DASAR

Keberagaman individu di Indonesia

3.3

menyebabkan terjadinya perbedaan

Menjelaskan

kebudayaan.

makna

Kebudayaan itu mencakup ....

keberagaman

A. kesenian, cara hidup, rumah adat,

karakteristik

pakaian adat, upacara adat, dan

individu

bahasa.

lingkungan

B. kesenian, cara makan, rumah adat,

2017

di

sekitar

pakaian adat, upacara adat, dan
bahasa.
C.

kesenian, mata pencaharian,
rumah adat, pakaian adat, upacara
adat, dan bahasa.

D. agama, cara hidup, rumah adat,
pakaian adat, upacara adat, dan
bahasa.

Analisis soal:
Level kognitif
Indikator

yang

C2, memahami
berse- 3.3.4 Menjelaskan makna keberagaman

suaian

karakteristik individu di lingkungan
sekitar.

Diketahui

Keberagaman individu di Indonesia menyebabkan terjadinya perbedaan kebudayaan.

Materi yang dibutuhkan
dibutuhkan
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C. Soal Manfaat Keberagaman
SOAL

KOMPETENSI

NO

KELAS

TAHUN

DASAR

Dalam kegiatan malam seni,

3.3.1

Ali yang hobi menyanyi

Mengidentifikasi

2017

diminta menyanyi solo. Dian manfaat
yang hobi menari

keberagaman

menampilkan tari

individu dalam

tradisional. Hasan yang

kehidupan

keturunan Arab diminta

sehari-hari.

membawakan lagu gambus.
Penampilan Ali, Dian, dan
Hasan termasuk ....
A.

toleransi keberagaman
individu

B.

manfaat keberagaman
individu

C.

kebebasan berperan
serta

D. wujud bhineka tunggal

ika
Analisis soal:
Level kognitif
Indikator
suaian
Diketahui

yang

C2 memahami
berse- 3.3.1 Mengidentifikasi manfaat keberagaman
individu dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kegiatan malam seni,

Ali yang hobi

menyanyi diminta menyanyi solo. Dian yang
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hobi menari
Hasan

yang

menampilkan tari tradisional.
keturunan

membawakan lagu gambus.
Materi yang dibutuhkan
dibutuhkan
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A. Aktivitas Pembelajaran
Materi pembelajaran kita adalah makna dan manfaat keberagaman individu.
Keberagaman individu ini dapat kita temui di rumah, di lingkungan tempat
tinggal, dan di sekolah.
Aktivitas pembelajaran 1 menggunakan model discovery learning untuk
memahami makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar
(rumah, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal). Sedang aktivitas
pembelajaran kedua adalah problem based learning untuk merangkum
manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari.
Petunjuk: Ikuti semua petunjuk kegiatan yang disajikan, kemudian kerjakan
tugas-tugas yang menyertainya.

1. Aktivitas 1 Pembelajaran Discovery Learning
Petunjuk: Aktivitas siswa dilakukan secara individu menggunakan model
Discovery Learning.
Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)

Stimulation (Pemberian a.

(Sebelum

pertemuan

hari

itu)

Guru

Rangsangan)

menugaskan siswa membawa satu foto
keluarga.
b. Siswa mengamati foto anggota keluarganya.
c.

Menyebutkan nama dan peran masingmasing anggota keluarga.

d. Bertanya jawab tentang persamaan dan
perbedaan antaranggota keluarga.
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Problem

Statement a. Guru menyajikan foto sekelompok siswa yang

(Identifikasi masalah)

sedang membaca di perpustakaan. Kemudian
menyampaikan pada siswa bahwa setiap
individu di sekolah punya karakteristik yang
berbeda.
b. Guru

menyampaikan

tugas

yang

harus

dikerjakan siswa secara berkelompok yaitu
menemukan

penyebab

keberagaman

antarsiswa di sekolah.
c. Guru

mengelompokkan

siswa

secara

heterogen untuk melakukan kegiatan dalam
keberagaman karakteristik individu.
Data

Collection a.

(Pengumpulan data)

Secara bergantian, siswa mewawancarai
temannya satu kelompok dengan jenis
kelamin, umur, agama, hobi, bahasa ibu, suku
bangsa.

b. Mencatat hasil wawancara.
Data

Processing a.

(Pengolahan data)

b.

Mengelompokkan data yang sama.
Membuat

simpulan

tentang

penyebab

keberagaman antar siswa di kelasnya.
Verification
(Pembuktian)

a.

Siswa menjawab pertanyaan guru tentang
penyebab

terjadinya

keragaman

karakteristik antarsiswa di kelas tersebut.
b. Membuat refleksi tentang pengalamannya
bekerja

sama

dalam

kelompok

yang

heterogen terutama tentang cara mengatasi
perbedaan tersebut saat bekerja sama.
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2.

Generalization

Menyimpulkan (a) Pengertian keberagaman; (b)

(Kesimpulan)

penyebab terjadinya keberagaman.

Aktivitas 2 Pembelajaran Problem Based Learning

Petunjuk: Aktivitas siswa dilakukan dalam kelompok heterogen, dilakukan di
luar kelas, menggunakan model pembelajaran project based learninng
Tahap Pembelajaran
Orientasi peserta didik
terhadap masalah

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
a. Guru

mengajukan

pertanyaan

terkait

karakteristik individu siswa dalam kelas.
b. Siswa menjawab pertanyaan guru.
c. Guru

mengajak

siswa

mendiskusikan

persamaan dan perbedaan karakter individu.
d. Guru menanyakan pembagian tugas antar
anggota kelompok dalam kegiatan bersama
semisal piket kelas atau latihan pramuka.
Tanya jawab diarahkan pada kesadaran
siswa bahwa saat pembagian tugas, akan
mempertimbangkan karakteristik individu
(misal jenis kelamin, postur tubuh, bakat/
minat, dan sebagainya).
e. Menjawab

pertanyaan,

guru

tentang

pembagian tugas dalam kelompok yang
heterogen.
Mengorganisasikan
peserta didik

a. Guru mengelompokkan siswa secara
heterogen (jenis kelamin, umur, postur
tubuh, tingkat kecerdasan)
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b. Guru menjelaskan tugas yang harus
dilakukan oleh siswa yaitu berdiskusi
kelompok untuk (a) mengidentifikasi
kehidupan sehari-hari (di rumah, sekolah,
atau lingkungan tempat tinggal)
anggotanya
individu;

memiliki
(b)

keberagaman

mengajukan

sementara

untuk

diajukan

guru,

yang

jawaban

pertanyaan
“Apa

yang

manfaat

keberagaman individu dalam kehidupan
sehari-hari?”
Membimbing

Secara berkelompok, siswa

penyelidikan

a.

Mengidentifikasi bentuk kegiatan dalam
kehidupan sehari-hari yang dilakukan secara
bersama-sama oleh orang yang memiliki
perbedaan karakteristik individu.

b. Mendiskusikan

manfaat

keberagaman

individu dalam kegiatan bersama dalam
kehidupan sehari-hari.
Catatan: Selama proses ini, guru mendampingi
dan memberikan bimbingan serta arahan sesuai
dengan kebutuhan.
Mengembangkan

dan

Menyajikan Hasil karya

a. Berdiskusi untuk membuat rangkuman
manfaat

keberagaman

karakteristik

individu dalam kehidupan sehar-hari.
b. Menyusun rencana kegiatan bersama
teman

satu

mempertimbangkan

kelas

dengan

keberagaman

karakteristik individu dalam pembagian
tugas.
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c. Mempresentasikan hasil kerja dalam
diskusi kelas.
d. Menanggapi

hasil

kerja

kelompok.

lain.ngajukan pertanyaan, usul)
Menganalisis
Mengevaluasi

dan a.
Proses

Guru membimbing peserta didik untuk
merekonstruksi hasil rangkumannya tentang

Pemecahan masalah

manfaat keberagaman karakteristik individu
dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan
sekitar.
b.

Guru dan peserta didik menganalisis apakah
manfaat keberagaman karakeristik individu
sudah benar, perlu ditambah atau sudah
cukup.

Bila

diperlukan,

bersama-sama

membenahi dan melengkapinya.
c.

Guru membimbing siswa membuat simpulan
hasil belajar tentang manfaat keberagaman
karakteristik dalam kehidupan sehar-hari.

39
39

B. Lembar Kerja Peserta Didik
1. Lembar Kerja Peserta Didik 1
Keberagaman Karakteristik Individu
di Lingkungan Sekolah
Tujuan

: (a) Menyebutkan contoh keberagaman karakter individu
di lingkungan sekitar dengan tepat; (b) Mengidentifikasi
manfaat keberagaman individu di lingkungan sekitar
dengan tepat.

Identitas Mata pelajaran : PPKn Kelas IV
Petunjuk Kerja:
1) Berkelompoklah dengan temanmu (Satu kelompok antara 7-10
orang).
2) Lakukan wawancara secara bergantian pada temanmu untuk
memperoleh data keberagaman karakteristik individu di
lingkungan sekolah.
Tugas: 1
Nama

Jenis kelamin

Agama Suku bangsa

Pekerjaan

Hobi

orangtua

Tugas 2: Tuliskan bagaimana perasaanmu harus bekerja kelompok
dengan teman-temanmu yang memiliki karakter yang berbeda!
...............................................................................................................................................
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2.Lembar Kerja Peserta Didik 2
Manfaat Keberagaman Karakteristik Individu
di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal
(Problem Based Learning)
Tujuan : a. Merangkum manfaat keberagaman karakteristik
individu dalam kehidupan sehari-hari.
b. Menampilkan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang
memanfaatkan keberagaman karakteristik individu.
Identitas Mata pelajaran : PPKn Kelas V
Petunjuk Kerja:
1) Datalah 4 kegiatan dalam lingkunganmu (rumah, lingkungan tempat
tinggal, dan sekolahmu) yang dilakukan secara bersama-sama.
2) Identifikasikanlah keberagaman karakteristik individu orang-orang
yang terlibat dalam masing-masing kegiatan tersebut.
3) Analisislah manfaat keberagaman karakteristik individu dalam
kegiatan tersebut!
Untuk memudahkan analisis, kamu dapat menggunakan tabel berikut.
Nama kegiatan .......
No

Nama

Lokasi kegiatan: .......
Karakteristik

Tugas/

individu

jawab

Tanggung

1.
2.
Dst.

4) Lakukan pentas seni itu pada kegiatan tengah semester atau setelah
penilaian akhir semester.
Catatan: Lembar kerja ini untuk penilaian KI 4.
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C. Bahan Bacaan
1. Makna Keberagaman
a.

Keberagaman di Rumah

Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak
perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman tersebut dapat kita temukan
di rumah, sekolah, lingkungan tempat tinggal. Bahkan di seluruh Indonesia
dan dunia. Keberagaman adalah ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri, bukan dijadikan
bahan perpecahan.
Keberagaman di rumah bisa kita lihat dari jenis kelamin anggota keluarga. Ada
laki-laki, ada perempuan. Dari bentuk fisik ada yang berbadan tinggi, besar,
kecil, kurus, dan gemuk. Ada yang tua, muda, anak-anak, bahkan masih bayi.
Hobi dan makanan kesukaan setiap anggota keluarga pun berbeda. Meskipun
demikian, mereka selalu hidup bersama-sama dengan rukun.
Setiap anggota keluarga juga memiliki karakter berbeda yang membedakan
satu dengan lainnya. Perhatikan contoh keluarga Bu Ani dan Pak Hamdan yang
mempunyai 2 orang anak, Ardi dan Andin.
Bu Ani adalah seorang ibu yang lembut, tetapi disiplin. Beliau sering
menasihati anak-anaknya agar selalu rajin beribadah dan rajin belajar. Bu Ani
jarang sekali memarahi anak-anaknya. Namun, bila Ardi dan Andin, malas
belajar, terlalu banyak menonton televisi dan main game, Bu Ani akan dengan
tegas menegur kedua anaknya. Tak jarang, keduanya diberi hukuman
menyapu rumah.
Berbeda dengan Pak Hamdan yang lebih pendiam. Beliau jarang menasihati
anak-anaknya. Beliau mempercayakan tugas mendidik anak-anak pada Bu Ani.
Namun, beliau sangat memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Tak heran
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bila beliau sering mengajak Ardi dan Andin membeli sepatu, buku, dan tas
untuk anak-anaknya.
Ardi sangat suka bermain bola. Seringkali ia pulang sore karena terlalu asyik
bermain bola. Ia sering lupa menyiapkan buku pelajaran. Berbeda dengan
Andin yang hobi membaca dan rajin belajar. Ia selalu belajar setiap malam.
Sebelum tidur ia menyiapkan buku dan alat tulis untuk sekolah esok hari. Tak
lupa ia mengingatkan Ardi untuk melakukan hal yang sama.
Bagaimana hidup bersama-sama secara rukun dalam keluarga bisa terwujud?
Saling menghargai perbedaan dan tidak menjadikan sebagai alasan untuk
merendahkan sangat penting. Bayangkan, bila yang berbadan kekar merasa
lebih baik dibandingkan yang kurus? Apa yang akan terjadi? Yang kekar akan
merasa sombong, ahkan bisa jadi merendahkan yang kurus. Sebaliknya, yang
kurus akan minder dan sering diejek.
b. Keberagaman di Lingkungan tempat Tinggal
Sekarang perhatikan orang-orang di lingkungan sekitar tempat tinggalmu.
Kamu akan menemukan orang-orang dengan agama, pekerjaan, bahasa ibu,
dan sebagainya.
Ada enam agama yang diakui di negeri kita yaitu (1) Islam, (2) Kristen, (3)
Katholik, (4) Hindu, (5) Budha, dan (6) Konghucu. Nah, sekarang, cobalah
kalian identifikasi apa agama yang dipeluk orang-orang dalam gambar yang
disajikan gurumu? Perbedaan agama itu menyebabkan mereka juga berbeda
tempat ibadahnya.
Perhatikan tabel berikut.
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Tabel 1: Tempat Ibadah Sesuai Agama yang Dipeluk
No

Agama

Tempat ibadah

1.

Islam

Masjid

2.

Kristen

Gereja

3.

Katholik

Gereja

4.

Hindu

Pura

5.

Budha

Vihara

6

konghucu

Kelenteng

Sama seperti di rumah, masyarakat yang berbeda agama dapat hidup
berdampingan secara rukun. Lihatlah beberapa masjid dan gereja dibangun
berdampingan. Di Bali, vihara dan kuil berdampingan ditemukan hampir di
semua tempat. Terkadang mereka melakukan ibadah dalam waktu yang
bersamaan. Mereka saling menghormati satu sama lain, tidak mengejek, dan
selalu menjaga kerukunan. Pada saat perayaan hari besar agama lain, tak
jarang mereka saling membantu. Pemuda Islam, misalnya Anshor, hampir
setiap tahun menjaga gereja saat perayaan hari Natal. Orang-orang islam,
Kristen, dan Katholik pun tidak menyalakan lampu dan membuat kebisingan
saat perayaan hari raya Nyepi di Bali. Saat lebaran Idul Fitri, tetangga kanan
kiri yang nonmuslim pun berkunjung pada keluarga muslim.
Di lingkungan sekitar kita juga kita temukan beragam jenis pekerjaan. Ada
yang menjadi pegawai negeri, karyawan pabrik, pedagang, tukang, polisi,
dokter, dosen, dan sebagainya. Dapatkah kalian menyimpulkan, apa manfaat
keberagaman jenis pekerjaan dalam kehidupan?
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c.

Keberagaman di Sekolah

Bagaimana dengan di sekolah? Apakah kalian juga menemukan keberagaman
di antara teman, guru, dan pegawai di sekolah?
Di sekolah, kita menemuka teman dari TK berbeda, bahkan mungkin berasal
dari desa, kota, provinsi, dan kepualauan yang berbeda. Perhatikan juga
apakah mereka menggunakan bahasa ibu yang berbeda.
Temanmu yang berasal dari Jawa, umumnya akan menggunakan bahasa Jawa
sebagai bahasa ibu Mereka yang dari Jakarta akan menggunakan bahasa
Betawi sebagai bahasa ibu. Pernah dengar kan “gue”, “loe”? Perhatikan juga
cara bicara teman kalian yang dari Ambon, Papu, Madura, atau Aceh? Berbeda
ya gayanya? Membunyikan huruf “e” saja berbeda.
Perbedaan tersebut tidak membuat kita terpecah belah. Kita tetap bisa hidup
rukun. Bahkan, kadang-kadang, perbedaan justru membawa keberkahan.
Misalnya, saat ada temanmu yang nakal berkelahi, ada temanmu yang
pemberani melerai mereka. Ada juga yang melaporkan pada Bu Guru. Berkat
si pemberani tadi, temanmu tidak jadi berkelahi. Temanmu yang penakut pun
terhindar dari rasa takut
Kalian selalu rukun bukan dengan teman kalian? Syukurlah karena perbedaan
yang ditetapkan Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan anugerah. Bukan
sesuatu yang dijadikan alasan perpecahan. Saling menghormati dan
menghargai adalah kunci hidup rukun bersama.
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2.

Manfaat Keberagaman
kehidupan Sehari-hari

Karkteristik

Individu

dalam

Keberagaman di antara kita bukanlah alasan untuk menjadikan kita tidak
rukun. Sebaliknya, keberagaman akan menjadi anugerah Tuhan yang luar
biasa kalau kita bisa menyikapinya dengan baik.
Mari kita renungkan contoh keberagaman jenis pekerjaan di lingkungan
tempat tinggalmu. Misalnya, semua orang orang tua membutuhkan guru
untuk mendidik anak-anaknya. Bayangkan bila tidak ada guru? Semua orang
membutuhkan pedagang untuk membeli kebutuhan hidupnya seperti
kebutuhan sehari-hari, baju, dan alat elektronika. Semua orang juga
membutuhkan tenaga tukang batu dan tukang kayu untuk mebangun atau
membenahi rumahnya. Mereka dapat saling membantu dan bekerja sama
karena saling menghormati. Tidak boleh ada yang merasa pekerjaannya lebih
hebat dan lebih mulian dibandingkan yang lain.
Kalian juga dapat mengetahui pekerjaan orang tua mereka. Pasti beragam. Ada
yang orang tuanya bekerja sebagai petani, pedagang, guru, polisi, wartawan,
pengarang, tukang, dan sebagainya. Ada yang kaya dan ada yang miskin.
Seringkali, orang tua kalian membantu sekolah dalam menyelenggarakan
suatu kegiatan. Tak jarang, orang tua yang mampu menyumbang kue dan
sejumlah uang. Sedangkan, orang tua yang kurang mampu menyumbangkan
tenaganya. Mereka membantu persiapan kegiatan bahkan sampai selesai.
Tidak ada perbedaan. Yang kaya maupun yang miskin semua membantu
sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Beberapa manfaat yang bisa kita petik dari keberagaman karakteristik
individu dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebagai berikut.
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a.

Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah.
Sikap ini tumbuh dari setiap orang yang mau menerima keberagaman,
bukan malah menjadikan keberagaman sebagai alasan perpecahan.
Keberagaman akan memperkaya wawasan kita. Seperti halnya kebun
bunga, bila hanya ada satu jenis unga mawar, seindah apa pun akan kalah
indah dengan taman yang bunganya beragam.Begitulah kehidupan. Bila
semua anak di kelas pendiam, dapatkah kamu membayangkan? Kelas
menjadi sepi. Tak ada gelak tawa. Sebaliknya, kelas yang penghuninya
beragam dari anak tekun, ceria, suka usil, lucu, bahkan bandel membuat
kelas kita penuh warna.
Kesadaran akan indahnya keberagaman dalam kebersamaan ini akan
menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur itu
akan hadir saat kita bisa melihat dan memaknai keragaman sebagai
bentuk dari anugerah Tuhan yang luar biasa.

b.

Menumbuhkan sikap menghormati satu sama lain. Kesadaran bahwa
seriap orang berbeda akan menumbuhkan sikap berhatihati. Sebab semua
orang berbeda, kita tidak boleh selalu berharap dan meminta segala
sesuatu itu sesuai dengan kehendak kita. Adanya keberagamaan dalam
kehidupan

menyebabkan

seseorang

berhati-hati

daam bersikap,

bertindak, dan berujar. Setiap individu akan sadar bahwa apa yang ia
inginkan tidak selalu jalan dengan keinginan orang lain. Karena itulah
akan tumbuh sikap menghormati dan menghargai orang lain tanpa
melihat perbedaan.
c.

Menumbuhkan kreativitas untuk memecahkan masalah
Perhatikan contoh manfaat keberagaman individu dalam sebuah keluarga
berikut. Perbedaan hobi anggota keluarga ternyata ada manfaatnya juga.
Yang hobi memasak, bisa diberi tanggung jawab untuk menyiapkan
makanan pada saat ada acara keluarga atau kumpul bersama. Yang hobi
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menggambar, bisa diminta membuat pernak-pernik atau dekorasi untuk
mempercantik rumah. Yang hobi berkebun, dapat diberi tanggung jawab
mendesain dan merawat kebun. Yang lain harus membantu.
Perbedaan individu satu dengan lainnya, dapat dijadikan modal untuk
memecahkan masalah. Yang miskin dapat meminta bantuan pada yang
kaya untuk mendapatkan penghasilan, yang kaya dapat meminta bantuan
tenaga dari si miskin untuk mengembangkan usahanya. Yang pandai dapat
membantu yang kurang pandai; sebaliknya yang belum pandai dapat
berguru pada yang pandai. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.
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A. Pembahasan Soal-soal
1.

Suku Sunda berasal dari provinsi . . ..
A. jawa barat
B. kalimantan timur
C. sumatera utara
D. bali
Materi yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal ini sesuai dengan KD adalah
makna keberagaman dalam kebersamaan di lingkungan sekitar. Soal ini
masih berada di level C1 (mengingat), belum setara dengan tuntutan KD
yang berada di level C2 (memahami) yaitu 3.3 Menjelaskan makna
keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar.
Di Jawa barat ada Suku Sunda dan Suku Betawi. Suku di Kalimantan Timur
adalah Suku Banjar dan Suku Kutai. Suku di Sumatera Utara ada Suku batak,
Suku Nias, dan Suku Siladang Melayu. Di Bali ada dua suku yaitu Suku Bali
dan Suku Sasak.
Secara konten, soal yang disajikan sudah tepat karena menanyakan hal yang
berkaitan dengan keberagaman di tingkat nasional yang mencakup masalah
budaya, gaya hidup, bahasa, dan suku bangsa.
Dilihat dari cara penulisan ada beberapa kesalahan yaitu pada penulisan
nama-nama provinsi yang seharusnya ditulis dengan huruf awal huruf
kapital. Penulisan yang benar adalah Jawa Barat, Kalimantan Timur,
Sumatera Utara, dan Bali.
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2.

Keberagaman individu di Indonesia menyebabkan terjadinya perbedaan
kebudayaan.
Kebudayaan itu mencakup ....
A.

kesenian, cara hidup, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan
bahasa

B.

kesenian, cara makan, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan
bahasa

C.

kesenian, mata pencaharian, rumah adat, pakaian adat, upacara
adat, dan bahasa.

D.

agama, cara hidup, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan bahasa.

Materi yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal ini sesuai dengan KD adalah
makna keberagaman dalam kebersamaan di lingkungan sekitar. Soal ini
masih berada di level C1 (mengingat), belum setara dengan tuntutan KD
yang berada di level C2 (memahami) yaitu 3.3 Menjelaskan makna
keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar.
Secara konten, soal yang disajikan sudah tepat karena menanyakan hal yang
berkaitan dengan keberagaman di tingkat nasional yang mencakup masalah
budaya, gaya hidup, bahasa, dan suku bangsa.
Dilihat dari cara penulisan sudah cukup bagus.
3.

Dalam kegiatan malam seni, Ali yang hobi menyanyi diminta menyanyi solo.
Dian yang hobi menari menampilkan tari tradisional. Hasan yang keturunan
Arab diminta membawakan lagu gambus.
Ali, Dian, dan Hasan termasuk ....
A.

toleransi keberagaman individu

B.

manfaat keberagaman individu

C.

kebebasan berperan serta

D.

wujud bhineka tunggal ika
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Materi yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal ini sesuai dengan KD adalah
manfaat keberagaman dalam kebersamaan di lingkungan sekitar. Soal ini
berada di level C2 (memahami) yaitu 3.3 Menjelaskan manfaat keberagaman
karakteristik individu di lingkungan sekitar.
Secara konten, soal yang disajikan sudah tepat karena menanyakan hal yang
berkaitan dengan keberagaman di tingkat nasional yang mencakup masalah
budaya, gaya hidup, bahasa, dan suku bangsa. Soal ini juga masuk kategori
soal higher order thingking skills (HOTS).
Dilihat dari cara penulisan sudah cukup bagus.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Agar dapat meningkatkan kecakapan Abad 21, pembelajaran dan penilaian harus
dikembangkan sampai ke level penalaran (C4, C5, dan C6) atau yang kita kenal
dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills
(HOTS).

Kemampuan berpikir tingkat tinggi memberi penekanan pada (a)

Mentransfer fakta dari satu konteks ke konteks lain; (b) Memilih, memproses, dan
menerapkan informasi; (c) Melihat keterkaitan antara beberapa informasi yang
berbeda; (d) Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah; dan (e)
Menguji informasi dan gagasan secara kritis.
Berikut ini adalah contoh pengembangan soal HOTS untuk KD 3.3 Menjelaskan
makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, yang
dikembangkan dari IPK pengayaan.
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Kisi-kisi Soal
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
: Sekolah Dasar (SD)
Mata Pelajaran
: PPKn
Alokasi Waktu
: 120 menit
Jumlah Soal
: ………………………
Tahun Pelajaran : 2019/2020
Kompetensi

NO

yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

3.3 Menjelas kan

Makna

Makna

Disajikan

makna

Keberagaman

keberagaman

berupa

beragaman

Personal,

Personal,

siswa

karakteristik

Sosial, dan

Sosial,

individu di ling

Kultural

Kultural

ke

dan

keberagaman

yang

Soal

1

Penalaran

2

Penalaran

dalam

Disajikan

makna

Keberagaman

keberagaman

tentang

ragaman karak

Personal,

Personal,

dalam sebuah tim

teristik indi vidu

Sosial, dan

Sosial,

di

Kultural

Kultural

singkat

dan

sepak

ilustrasi
pertikaian

bola.

seorang
tidak

Salah
pemain

bersedia

bermain karena ada
anggotanya

yang

kulitnya tidak sama
dengan yang lain.
Peserta
menentukan
yang

tepat

didik
cara
untuk

mengatasi keadaan
tersebut.
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Uraian

gambar tersebut.

Makna

sekitar.

Kognitif

menentukan

Makna

lingku-ngan

Bentuk

gambaran,

3.3 Menjelaskan
kebe-

Level

ilustrasi

tampak

kungan sekitar.

No

Pilihan
ganda

Unit Pembelajaran
Makna dan Manfaat Keberagaman
Karakteristik Individu

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kartu Soal
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
:
Kelas
:
Mata Pelajaran
:
KOMPETENSI
DASAR
3.3 Menjelaskan
makna
keberagaman
karakteristik
individu di
lingkungan sekitar.
LINGKUP MATERI
Makna
Keberagaman
Personal, Sosial, dan
Kultural
MATERI
Makna
Keberagaman
Personal, Sosial, dan
Kultural
INDIKATOR SOAL
Disajikan
sebuah
ilustrasi
tentang
keberagaman tari
tradisional
di
Indonesia.
Siswa
menentukan
penyebab
terjadinya
keragaman budaya
tersebut.

SD
V
PPKn
Buku
Sumber :
Nomor
Soal
1

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Uraian singkat
Nama Penyusun
: Istiqomah
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Dalam peringatan Bulan Bahasa di sekolahmu, akan
diadakan

pentas

seni.

Setiap

kelas

harus

menampilkan tari tradisional. Intan anak pindahan
dari Aceh, akan menampilkan tari saman. Made yang
asli Bali akan menampilkan tari pendet. Joko dan
Susilo akan menampilkan tari remo, asli Jawa Timur.
Siswa lain yang tidak memiliki keterampilan dan
bakat seni akan membantu pelaksanaan pentas seni
tersebut.
Berdasarkan ilustrasi di atas, jelaskan makna
keberagaman yang terdapat dalam cerita tersebut!

Kunci
Jawaban
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Pedoman penyekoran
Jawaban siswa setidaknya mencakup dua jenis keberagaman penyebab
keberagaman adalah suku bangsa dan perbedaan potensi bakat dan minat.
Bila siswa menjawab satu jawaban benar, nilainya 5; bila benar dua jawabannya
nilainya 10.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SD
Sekolah
Kelas
: V
Mata
Pelajaran : PPKn
KOMPETENSI DASAR
3.3 Menjelaskan makna
keberagaman
karakteristik individu di
lingkungan sekitar.

1

LINGKUP MATERI
Makna
Keberagaman
Personal, Sosial, dan
Kultural

Bentuk Soal

: PG

Nama Penyusun

:
Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan ilustrasi berikut ini.
Saat sedang bermain sepak bola, Andi bersikukuh tidak
mau jadi satu tim dengan Hadi yang berasal dari
Surabaya.
“Nggak mau saya satu tim dengan Hadi. Aku Arema, arek
malang. Dia dari Surabaya, mendukung Persebaya.”
Sebagai teman Agus dan Hadi, apa yang akan kamu
lakukan?

MATERI
Makna
Keberagaman
Personal, Sosial, dan
Kultural

A.
B.

INDIKATOR SOAL
Disajikan ilustrasi
tentang sekelompok
anak yang sedang
bermain. Salah seorang
memicu terjadinya
konflik karena
perbedaan karakteristik
individu. Siswa dapat
menentukan cara
pemecahan masalah
tersebut agar anak-anak
tersebut tetap rukun
dan bersama meski
berbeda.

: 2013

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku
Sumber :
Nomor
Soal

Kurikulum

C.
Kunci
Jawaban
B

D.

Menuruti keinginan Agus agar permainan bisa
dilanjutkan.
Mengingatkan Agus agar rukun dengan semua
teman, tanpa memandang asal usul dan tetap
bermain satu tim dengan Hadi.
Mengusulkan pada pelatih sepak bola agar
mengeluarkan Agus dan Hadi dari tim sepak bola
sekolah.
Memindahkan Hadi ke tim lainnya agar tidak terjadi
perpecahan tim dan permainan bisa dilanjutkan.
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Untuk mengembangkan pembelajaran dan penilaian berpikir tingkat tingg/
higher order thingking skill/ HOTS, hal yang pertama dilihat adalah rumusan
Kompetensi dasar. Apabila rumusan KD masih belum menuntut HOTS,
pembelajaran harus tetap dilakukan dengan metode atau model-model
pembelajaran yang menuntut HOTS. Di antara model pembelajaran yang
berorientasi HOTS dan direkomendasikan dalam implementasi Kurikulum
2013 adalah discovery learning, inquiry earning, problem based learning, dan
project based kearning.
Agar pembelajaran dan penilaian HOTS bermakna, hal yang juga harus
dipersiapkan oleh guru adalah mengaitkan kenyataan hidup sehari-hari
dengan materi yang dipelajari dan menggunakannya sebagai stimulus soal
penilaian HOTS.
Berikut ini adalah ringkasan keterkaitan KD, aplikasi dalam dunia nyata,
pembelajaran dan soal.
Tabel 2: Keterkaitan KD, Aplikasi dalam Dunia Nyata,
Pembelajaran, dan Soal.
Kompetensi

Kehidupan

Dasar

sehari-hari

3.3 Menjelaskan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu
dalam
kehidupan
sehari-hari.

Berbagai contoh
kegiatan
kehidupan
sehari-hari yang
memanfaatkan
keberagaman
karakteristik
individu
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Pembelajaran

Soal

Menggunakan
discovery
learning
dan
project
beased
learning

Dikembangkan
soal
HOTS,
menggunakan
stimulus berupa
ilustrasi tentang
kegiatan
keberagaman,
dan soal yang
ditanyakan
harus
berada

Unit Pembelajaran
Makna dan Manfaat Keberagaman
Karakteristik Individu
pada
level
penalaran yang
mencakup
C4,
C5, dan C6

Dengan kata lain, pembelajaran HOTS merupakan pembelajaran utuh yang
dikembangkan sejak dari pengembangan indikator, bahan pembelajaran,
aktivitas pembelajaran hingga penilaiannya.
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Setelah mengikuti pembelajaran Unit ini, cobalah Bapak Ibu peserta untuk
lebih peka terhadap kehidupan keseharian siswa baik di lingkungan rumah,
sekolah, maupun lingkungan tempat tinggalnya. Galilah kenyataan yang dapat
dijadikan bahan untuk memberi stimulus/rangsangan pada siswa. Peristiwa
dalam kehidupan sehari-hari siswa berkaitan dengan keberagaman
karakteristik individu akan membantu siswa lebih memahami dan menerima
keberagaman.
Periksa kembali perencanaan pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Kilas
baliklah proses pembelajaran yang telah Bapak/Ibu lakukan, apakah sudah
memenuhi kriteria berpikir tingkat tinggi? Bila belum, tekadkan niat dan
semangat Bapak Ibu untuk melakukan perubahan.
Fakta tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk pembelajaran, tetapi juga
dapat dijadikan stimulus dalam menyusun soal HOTS. Dengan demikian, selain
meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pembelajaran dan
penilaian yang dialami siswa akan menjadi pembelajaran bermakna.
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Guru mempunyai peran penting dalam pembelajaran di kelas. Tidak hanya
mentransfer pengetahuan dan melatihkan keterampilan sesuai dengan
tuntutan kurikulum, tetapi lebih dari itu, guru harus mampu melatih dan
mendidik agar peserta didik memiliki kompetensi untuk belajar. Kompetensi
untuk belajar ini dapat dilatihkembangkan melalui pembiasaan pembelajaran
berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills/ HOTS). Hal lain yang juga
tak kalah pentingnya adalah membiasakan penumbuhkembangan dan
pembiasaan karakter positif untuk belajar dengan membangkitkan rasa ingin
tahu, mendorong kemandirian dan ketepatan logika intelektual, serta
menciptakan kondisi-kondisi untuk sukses dalam belajar.
Hal tersebut sejalan dengan peran dan kompetensi guru dalam Undangundang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1)
kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui
pendidikan profesi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
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Proses pembelajaran pada satuan pendidikan, sesuai dengan UU Sisdiknas
harus diselenggarakan

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik. Agar proses pembelajaran sesuai dengan prinsip tersebut perlu
diterapkan berbagai model pembelajaran yang melibatkan peserta didik
secara aktif serta menekankan pada bagaimana agar peserta didik mampu
belajar, bagaimana cara belajar (learning to learn), serta pembelajaran dikelas
menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan (joyful learning).
Sebagai mata pelajaran yang memuat pendidikan moral dan kesadaran
berbangsa dan bernegara, pembelajaran PPKn sudah seharusnya diajarkan
dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan UU Sisdiknas.

Dengan

demikian, PPKn akan jauh dari stigma pembelajaran indoktrinasi,
pembelajaran

penuh

ceramah

dan

menghafal.

Pembelajaran

yang

membosankan. Inilah tantangan yang harus dihadapi guru PPKn agar menjadi
profesional yang kreatif dan inovatif.
Dalam unit pembelajaran ini disajikan inspirasi mengajar PPKn dengan sajian
materi pembelajaran yang kontekstual dan aktual serta aplikasi model
pembelajaran dan soal uji kompetensi yang mengacu pada HOTS. Tujuannya
adalah menginspirasi pada para guru agar dapat menyajikan pembelajaran
yang dapat mendorong siswa mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan sesuai dengan tuntutan kurikulum.
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Indonesia adalah negara yang memiliki 1.128 suku bangsa; terdiri dari 17.504
pulau; 7.870 di antaranya sudah bernama, dan sisanya 9.634 belum bernama.
Hal ini menyebabkan timbulnya keberagaman banyak hal termasuk dalam
bidang sosial, budaya, dan agama. Keberagaman sosial dapat dilihat dari jenis
pekerjaan, tingkat pendidikan, dan kesejahteraan. Keberagaman budaya dapat
dilihat dari produk-produk budaya seperti bahasa, tari, upacara adat, rumah,
dan senjata. Agama yang diakui di Indonesia juga beragam yaitu Islam, Kristen,
Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu.
Keberagaman dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dengan
pemahaman dan penerapan hidup bersama yang menjunjung tinggi dan
menghormati keberagaman serta saling bertolerasi, dampak negatif akan
dapat dicegah. Setidaknya diminimalisasikan. Karena itulah, dalam subunit ini
dibahas tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat.
Tidak hanya secara teoritis, tetapi dikombinasikan dengan praktik dalam
kehidupan nyata dan kasus yang mungkin terjadi. Harapannya, siswa akan
memahami, menerima, dan pada akhirnya akan menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari sehingga terwujud hidup rukun bersama meskipun
dalam keberagaman. Baik di rumah, lingkungan tempat tinggal, sekolah,
bahkan secara nasional dan internasional.
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Dengan demikian, harapan untuk mewujudkan generasi emas pada para
milenial akan dapat terwujud nyata dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Semoga
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar dari
kelas 5 dan 6 berikut ini.
No.
A.1.

Kompetensi Dasar
1.3 Mensyukuri keberagaman

Target Kompetensi
Mensyukuri

kebera-

sosial budaya masayarakat

gaman sosial budaya

sebagai anugerah Tuhan Yang

masayarakat

Maha Esa dalam konteks

anugerah Tuhan Yang

Bhineka Tunggal Ika

Maha

Esa

konteks

Kelas
5

sebagai
dalam
Bhineka

Tunggal Ika
A.2.

2.3 Bersikap toleran dalam

Bersikap

toleran

keberagaman sosial budaya

dalam keberagaman

masyarakat dalam konteks

sosial budaya masya-

Bhineka Tunggal Ika.

rakat dalam konteks
Bhineka Tunggal Ika.

A.3

3.3 Menelaah keberagaman sosial Menelaah keberabudaya masyarakat.

gaman sosial budaya
masyarakat

A.4

4.3 Menyelenggarakan kegiatan Menyelenggarakan
yang
gaman

mendukung
sosial

kebera- kegiatan yang mendubudaya kung

masyarakat.
No.
B.1

sosial budaya

Kompetensi Dasar
1.3

Mensyukuri

keberagaman

Target Kompetensi

keberagaman Mensyukuri

sosial, budaya, dan ekonomi keberagaman

Kelas
6

sosial,
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masyarakat

sebagai

anu- budaya, dan ekonomi

gerah Tuhan Yang Maha Esa masyarakat
dalam

konteks

sebagai

Bhineka anugerah Tuhan Yang

Tunggal Ika

Maha

Esa

konteks

dalam
Bhineka

Tunggal Ika
B.2

2.3 Bersikap toleran dalam

Bersikap

toleran

keberagaman sosial, budaya, dan

dalam

ekonomi masyarakat dalam

sosial, budaya, dan

konteks Bhineka Tunggal Ika.

ekonomi masyarakat

keberagaman

dalam

konteks

Bhineka Tunggal Ika.
B.3

3.3 Menelaah keberagaman sosial, Menelaah
budaya,

dan

kebera-

ekonomi gaman sosial, budaya,

masyarakat

dan

ekonomi

masyarakat
B.4
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4.3 Mengampanyekan manfaat

Manfaat keberagaman

keanekaragaman sosial, budaya,

sosial,

dan ekonomi

ekonomi masyarakat

budaya,

dan

Unit Pembelajaran
Keberagaman Sosia, Budaya, dan Ekonomi
Dalam Masyarakat
B.

Indikator Pencapaian Kompetensi

Kelas 5
Sikap Spiritual

Sikap Sosial

1.3.1 Mengucapkan syukur kepada 2.3.1 Menunjukkan sikap toleran
Allah atas keberagaman sosial

dalam

budaya masayarakat sebagai

keberagaman sosial budaya

anugerah Tuhan Yang Maha
Esa dalam konteks Bhineka
Tunggal Ika

Pengetahuan

dalam

konteks

Bhineka Tunggal Ika.

Keterampilan

IPK Penunjang

IPK Penunjang

3.3.1 Menjelaskan pengertian
budaya.
3.3.2 Menjelaskan makna keberagaman

masyarakat

sosial

budaya

4.3.1 Membuat rencana pentas seni
yang menampilkan berbagai
tari/ kesenian daerah.

masyarakat.
3.3.3 Menyebutkan contoh keberagaman sosial budaya dalam
kehidupan masyarakat.
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IPK Kunci

IPK Kunci

3.3.4 menganalisis penyebab ter-

4.3.2 Menampilkan

keberagaman

jadinya keragaman sosial

sosial budaya berupa (pakaian

budaya dalam masyarakat.

adat) dalam kegiatan bersama-

3.3.5 menganalisis dampak

sama dengan teman sekelas.

keragaman sosial budaya
dalam masyarakat.

IPK Pengayaan
3.3.6

Mengajukan

saran

untuk

mencegah terjadinya perpecahan akibat keragaman sosial
budaya

dalam

kehidupan

sehari-hari.

Kelas 6
Sikap Spiritual
1.3.1 Mengucapkan syukur kepada

Sikap Sosial
2.3.1 Menunjukkan sikap toleransi

Tuhan atas keberagaman

dalam keberagaman sosial,

sosial budaya masayarakat

budaya, dan ekonomi

sebagai anugerah Tuhan Yang

masyarakat dalam konteks

Maha Esa dalam konteks

Bhineka Tunggal Ika.

Bhineka Tunggal Ika
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Pengetahuan
IPK Pendukung

Keterampilan
IPK Pendukung

3.3.1 Menjelaskan pengertian
budaya.

IPK Kunnci

IPK Kunci

3.3.2 Menyebutkan contoh kebera-

4.3.1 Membuat poster sederhana

gaman sosial dalam kehidupan

untuk menggampanyekan man-

sehari-hari.

faat

3.3.4 Mengidentifikasi
keberagaman budaya dalam

keanekaragaman sosial,

budaya, dan ekonomi dalam
kehidupan sehari-hari.

kehidupan sehari-hari.
3.3.5 Mengidentifikasi keberagaman
ekonomi dalam kehidupan
sehari-hari.

IPK Pengayaan

IPK Pengayaan

3.3.6 Menyimpulkan manfaat

4.3.2 Mempresentasikan poster

keberagaman sosial, budaya,

sederhana berisi ajakan/

dan ekonomi dalam kehidupan

kampanye manfaat

sehari-hari.

karagaman sosial, budaya, dan

3.3.7 Mengemukakan pendapat
cara mencegah terjadinya

keane-

ekonomi dalam kehidupan
sehari-hari.
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perpe-cahan dalam
keberagaman karakteristik
individu di lingkungan sekitar.
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A. Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat
Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku
bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan
daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada
aspek sosial dan budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik atau BPS,
yang di lakukan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Selain
itu, Indonesia terdiri dari 17.504 pula; 7.870 di antaranya sudah bernama, dan
sisanya 9.634 belum bernama. Kondisi ini menyebabkan terjadinya
keberagaman sosial budaya.
Perhatikan gambar berikut ini.

Gambar 1: Keberagaman Budaya Indonesia
Sumber: https://bukubiruku.com/keragaman-budaya-indonesia/
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Seseorang dapat memilih jenis mata pencaharian karena berbagai faktor,
misalnya tempat tinggal, keturunan, bahkan hobi.
Perbedaan tempat tinggal secara geografis menyebabkan juga terjadinya
perbedaan kegiatan ekonomi. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah
pegunungan sebagian besar penduduknya akan bermata pencaharian sebagai
petani atau pekebun. Mereka yang tinggal di dekat pantai akan bekerja sebagai
nelayan atau membuka industri pengolahan ikan dan bekerja di perusahaan
pengolahan ikan. Mereka yang tinggal di dataran rendah akan banyak yang
bekerja di bidang pertanian dan peternakan. Meskipun demikian, banyak jenis
pekerjaan yang dapat dilakukan di semua wilayah misalnya pedagang,
pegawai negeri, dan karyawan swasta.
Jenis pekerjaan juga dapat ditekuni karena keturunan atau warisan orang
tuanya. Misalnya, anak nelayan, cenderung akan menjadi nelayan. Anak
pengusaha batik, dalang, bahkan pengusaha, sebagian besar akan mengikuti
jejak orang tuanya. Hal ini disebabkan mereka sejak kecil sudah akrab dengan
pekerjaan tersebut sehingga mempunyai pengetahuan, keterampilan,
pengalaman di

idang tersebut. Bahkan, mereka telah memiliki jaringan

(network) yang luas di bidang tersebut. Banyak di antara mereka yang dapat
mengembangkan usaha orang tuanya lebih maju.
Hobi juga dapat menjadi alasan seseorang memilih suatu pekerjaan. Ini
biasanya adalah jenis pekerjaan yang berkaitan dengan seni. Misalnya
penyanyi, penari, dan pelukis. Hobi yang ditekuni dengan baik dapat membuat
seseorang mempunyai keterampilan di bidang tersebut. Bahkan, dapat
dijadikan mata pencaharian. Menarik sekali.
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Di pihak lain, keberagaman yang terjadi di masyarakat baik itu sosial, budaya,
maupun

ekonomi

terjadang

menyebabkan

ketidakrukunan.

Simak

keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia dalam video berikut.
(https://www.youtube.com/watch?v=Y5MpGJP14oY)

Gambar 2: Keberagaman Sosial di Masyarakat
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=Y5MpGJP14oY
Isi video adalah luas wilayah Indonesia, agama-agama yang di akui di
Indonesia beserta tempat ibadah dan hari rayanya, serta adat dari beberapa
daerah di Indonesia.
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B. Keberagaman Ekonomi di Masyarakat
Perhatikan gambar-gambar dalam tabel berikut ini.
Gambar

Jenis pekerjaan
Dokter dan perawat

Penambang batu
bara

Guru
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Pilot

Pemadam
kebakaran

Gambar 3: Jenis Pekerjaan Berdasarkan Pendidikan dan Keterampilan
Sumber: https://www.bing.com/images/search?q=gambar+kartun profesi&
FORM=HDRSC2

Dapatkah kamu menyebutkan, profesi/ pekerjaan yang terdapat dalam
gambar? Ada dokter dan perawat, pekerja tambang batu bara, guru, polisi, dan
pemadam

kebakaran.

Pekerjaan-pekerjaan

tersebut

membutuhkan

pendidikan dan keterampilan.
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Ada juga jenis pekerjaan yang dilakukan berdasarkan hobi dan bakat. Misalnya
penyanyi, penari, penulis, dan pemain sepak bola.
Perhatikan gambar berikut ini.
Gambar

Jenis pekerjaan
Pemain sepak bola

Sumber https://www.bing.com

Penyanyi

Sumber https://www.bing.com
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Penulis buku

Sumber https://www.bing.com

Gambar 4: Profesi Berdasarkan Bakat dan Keterampilan

Selain itu, ada juga jenis pekerjaan yang turun temurun. Jenis pekerjaan ini
biasanya disebabkan lingkungan tempat tinggal. Contoh nelayan dan petani.

Gambar

Jenis pekerjaan
Petani
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Penggembala

Gambar 5: Gambar jenis Pekerjaan sesuai Kondisi Geografi Tempat Tinggal
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A. Soal Keberagaman Karakteristik Indiviidu
NO
1

SOAL

Ada teman baru di kelasmu.
Temanmu berbicara dengan
logat bahasa dari daerah
asalnya. Temanmu yang lain
menertawakan karena meng-

KOMPTENSI DASAR

3.3 Menelaah kebe-

KELAS

TAHUN

5

2017

ragaman sosial,
budaya, dan
ekonomi
masyarakat

anggap lucu.
Sikapmu adalah ....
A. menyuruh teman barumu
menggunakan bahasa
yang baik
B. tidak ikut tertawa karena
menghargai teman
barumu itu
C. menyuruh temanmu yang
lain untuk diam
D. ikut tertawa karena
merasa lucu
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Analisis soal:
Level kognitif

C6, mencreate

Indikator yang bersesuaian

3.3.6 Mengajukan saran untuk
mencegah terjadinya perpecahan akibat keragaman sosial
budaya dalam kehidupan
sehari-hari.

Diketahui

Ada teman baru di kelasmu.
Temanmu berbicara dengan logat
bahasa dari daerah asalnya.
Temanmu yang lain menertawakan
karena meng- anggap lucu.

Ditanyakan

Sikap yang tepat menghadapi
masalah itu....

Materi yang dibutuhkan

Kebersamaan dalam keberagaman
sosial budaya
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B. Soal Keberagaman Ekonomi
NO

SOAL

KOMPETENSI
DASAR

Yang menyebabkan terjadinya

3.3 Menelaah

perbedaan budaya masyarakat

keberagaman

daerah pegunungan dan pantai

sosial budaya

adalah ....

dan ekonomi

A. jenis kelamin

masyarakat.

KELAS

TAHUN

2017

B. letak geografis
C. warna kulit
D. suku bangsa
Kunci: B
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Analisis soal:
Level kognitif

C2, mengingat

Indikator yang berse- 3.3.1 Menjelaskan penyebab keragaman
suaian

sosial, budaya, dan ekonomi dalam
masyarakat.

Diketahui

- Yang menyebabkan terjadinya perbedaan
budaya masyarakat daerah pegunungan
dan pantai adalah

Penyebab keragaman
sosial, ekonomi,
budaya
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran kita terbagi menjadi dua bagian yaitu (a) keberagaman
karakteristik sosial budaya; dan (b) keberagaman ekonomi di masyarakat.
Aktivitas pembelajaran 1 menggunakan model model problem based learning
untuk menelaah keberagaman dan ekonomi masyarakat.

Aktivitas

pembelajaran 2 menggunakan model project based learning untuk
mengadakan pameran poster sederhana berisi ajakan/ kampanye manfaat
keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
Petunjuk: Ikuti semua petunjuk kegiatan yang disajikan, kemudian kerjakan
tugas-tugas yang menyertainya.

1. Aktivitas 1 Pembelajaran Problem Based Learning
Tahap

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)

Pembelajaran
Stimulation

a.

(Pemberian
Rangsangan)

Guru

menyajikan gambar keberagaman sosial

budaya di Indonesia.
b. Siswa dengan rasa ingin tahu dan

cermat

mengamati gambar yang disajikan guru.
c.

Guru menyampaikan informasi tentang luas wilayah
serta jumlah agama, suku, dan bahasa di Indonesia.

d. Guru menyampaikan bahasan hari itu akan terkait
keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi.
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Problem

a.

Guru

menyampaikan

tugas

siswa

adalah

Statement

mengidentifiksi keberagaman sosial budaya yang

(Identifikasi

ditayangkan guru dalam video pembelajaran.

masalah)

b. Guru

menyampaikan

setelah

mengidentifikasi

keberagaman sosial budaya dalam video, siswa
membuat poster berisi ajakan untuk memanfaatkan
keberagaman sosial budaya dalam kehidupan.
Data Collection a.

Siswa dengan cermat dan rasa ingin tahu

(Pengumpulan

menyimak tayangan video yang disajikan guru.

data)

b. Siswa membuat catatan penting hasil simakannya
terkait keberagaman sosial budaya dalam video.
c.

Siswa membaca buku, membuka internet terkait
keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi di
Indonesia.

d. Siswa mencatat hasil membaca buku dan menjelajah
di internet tentang keberagaman sosial dan budaya
di Indonesia.
Data Processing Secara berkelompok, siswa bekerja sama dengan sikap
(Pengolahan
data)

sebagai pembelajar sepanjang hayat
a.

mendiskusikan hasil identifikasi video,

hasil

membaca buku, dan penjelajahan di internet
tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi.
b.

Membuat laporan hasil kerja kelompok dalam
bentuk tabel berikut.

A. Tabel hasil Indentifikasi keberagaman Agama di
Indonesia
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No Nama agama

Tempat ibadah

Nama

hari

raya
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B. Tabel Hasil Identifikasi Keberagaman Sosial Budaya
di Indonesia
No. Provinsi

Nama

Baju Bahasa

suku

adat

Tari/
upacara
adat

Verification

Secara bergantian, setiap kelompok dengan penuh

(Pembuktian)

tanggung jawab, keberanian dan rasa percaya diri
disertai rasa cinta tanah air, siswa
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a.

Mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.

b. Menanggapi hasil kerja kelompok lain (mengajukan
pertanyaan, meyanggah, dan mengajukan usul).

Generalization
(Kesimpulan)

Bersama-sama guru dengan sikap sebagai pembelajar
sepanjang hayat, membuat simpulan hasil belajar
tentang (a) keberagaman sosial dan (b) keberagaman
budaya

Indonesia,

dan

(d)

cara

memanfaatkan

keberagaman untuk hidup bersama secara rukun.

2. Aktivitas 2 Pembelajaran Project Based Learning.
Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)

Tahap Pembelajaran
Penentuan Pertanyaan a.

Guru

mengajukan

pertanyaan

terkait

mendasar

keberagaman sosial budaya (Materi ini sudah
diajarkan di kelas 5, sehingga cukup dilakukan
tanya jawab).
b. Siswa dengan sikap pemberani dan pembelajar
sepanjang hayat menjawab pertanyaan guru
dan mengomentari jawaban temannya.
c.

Guru menjelaskan bahwa selain keberagaman
sosial

budaya,

di

Indonesia

juga

ada

keberagaman ekonomi.
d. Guru mengajukan pertanyaan tentang jenis-jenis
pekerjaan yang diketahui siswa.
e.

Siswa dengan sikap pemberani dan pembelajar
sepanjang hayat menjawab pertanyaan guru
dan mengomentari jawaban temannya.

f.

Guru menyampikan kegiatan berikutnya yang
harus dilakukan siswa secara berkelompok

92

Unit Pembelajaran
Keberagaman Sosia, Budaya, dan Ekonomi
Dalam Masyarakat
adalah melakukan pengamatan dan membuat
laporan

pengamatan

tentang

keberagaman

ekonomi di lingkungan sekitar.
Mendesain

Secara mandiri, kerja keras, dan bertanggung

perencanaan project

jawab,

siswa

melakukan

penelitian

tentang

keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar untuk
mengetahui
a.

Jenis pekerjaan

b. Mengelompokkan jenis pekerjaan yang dijalani
berdasarkan

alasan

keterampilan,

(c)

(a)

pendidikan,

(b))

hobi/bakat/minat,

(e)

keturunan/ warisan orang tua, dan (f) lokasi
geografis tempat tinggal.
Menyusun jadwal

Secara

bersama-sama

dengan

teman sekelas

didampingi guru, siswa menentukan
a.

waktu,

b. tempat
c.

Lokasi yang akan diamati.

d. Waktu pengamatan.

Memonitor

e.

Peralatan yang digunakan.

f.

Menyusun pertanyaan wawancara.

peserta Secara mandiri, kerja keras, dan tahan banting

didik dan kemajuan siswa berkonsultasi pada guru untuk membuat
proyek

laporan pengamatan yang terdiri dari
a.

Identifikasi jenis pekerjaan

b. Pengelompokan jenis pekerjaan berdasarkan
alasan
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c.

Hubungan

kerja

sama

orang-orang

yang

berlainan jenis pekerjaannya (misal antara
petani dengan pedagang, pedagag dengan guru).
Menguji Hasil (Assess a.

Dengan kerja keras dan percaya diri siswa

the Outcome)

mempresentasikan hasil kerjaya.
b. Setiap siswa, dengan sikap menghargai, penuh
rasa

persahabatan,

dan

jujur

memberi

tanggapan hasil kerja temanya (mengajukan
pertanyaa, megajuka usul, da megritisi).
Mengevaluasi

Di bawah bimbingan guru, siswa secara bersama-

Pengalaman (Evaluate sama dengan sikap menghargai, penuh rasa
the Experience)

persahabatan, dan jujur
a.

Bebagi pengalaman tentang proses pengamatan
yang dilakukan;

b. Membuat simpulan tetag keberagaman sosial,
budaya, ekonomi, serta bentuk kerja sama yang
ada di masyarakat dalam keberagaman tersebut.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

1. Lembar Kerja Peserta Didik 1

Keberagaman Sosial Budaya
Tujuan

: Keberagaman sosial dan budaya dalam masyarakat.

Identitas Mata pelajaran : PPKn Kelas 6
Petunjuk Kerja:
1)

Simaklah video yang ditayangkan oleh gurumu!

2)

Identifikasikanlah keberagaman sosial, budaya, Berkelompoklah
dengan temanmu, antara 4-5 orang.

3)

Bacalah buku-buku penunjang, bila perlu lakukan jelajah ke iteret
di bawah bimbiga gurumu.

4)

Tuliskan hasil idetifikasimu denga meggunakan tabel-tabel yag
disediaka oleh gurumu.

5)

Buatlah poster ajakan utuk memanfaatkan keberagaman
tersebut utuk hidup bersama dega rukun.
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2. Lembar Kerja Peserta Didik 2
Keberagaman Ekonomi di lingkungan sekitar
Tujuan

: Membuat poster sederhana .

Identitas Mata pelajaran : PPKn Kelas IV
Petunjuk Kerja:
1) Berkelompoklah dengan temanmu (Satu kelompok antara 3-5
orang).
2) Rancanglah kegiatan pegamatan denga menentukan waktu,
tempat/ lokasi yang akan diamati. waktu pengamatan, peralatan
yang digunakan, dan susunlah pertanyaan wawancara
3) Lakukan pengamatan dan wawancara dengan tetangga di kanan
kiri rumahmu untuk mengetahui jenis pekerjaan serta syarat
pendidikan dan keterampilan untuk bekerja di bidang tersebut.
4) Gunakan tabel berikut untuk melaporkan hasil kerjamu. Perhatikan
contoh
No. Nama orang
1.
2.

Pak
Alimuddin
Mas Anang

Jenis
pekerjaan
Peternak

Pendidikan
yang dituntut
SMA

Keterampilan
yang dituntut
Beternak

Pegawai
PLTN

S-1
Teknik elektronika
elektronila

3.
4
5.

5) Deskripsikan

kegiata

sosial,

budaya,

dan

ekonomi

keberagaman yang kalian temukan dalam pegamatan!
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C. Bahan Bacaan

1.

Keberagaman Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Hal itu
dibentuk oleh kondisi geografis dan kondisi sosial di setiap daerah di seluruh
Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya
jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai
pulau dan daerah. Menurut penelitian badan statistik auat BPS, yang di
lakukan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Selain itu,
Indonesia terdiri dari 17.504 pula; 7.870 di antaranya sudah bernama, dan
sisanya 9.634 belum bernama. Kondisi ini menyebabkan terjadinya
keberagaman sosial budaya. Selain itu, keberagaman penduduk Indonesia juga
disebabkan keadaan transportasi dan kumunikasi serta penerimaan
masyarakat terhadap perubahan.
Budaya mempunyai sifat yang universal. Hal tersebut berarti ada berbagai
sifat umum yang melekat dan menyatu pada setiap budaya yang ada dan
dihasilkan. Beberapa sifat universal budaya tersebut di antaranya sebagai
berikut.
a.

Kebudayaan merupakan milik bangsa;

b.

Kebudayaan adalah hasil belajar;

c.

Kebudayaan berdasar pada lambang;

d.

Kebudayaan dapat terintegrasi;

e.

Kebudayaan bisa disesuaikan;

f.

Kebudayaan selalu berubah;

g.

Kebudayaan bersifat nisbi dan relatif.
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Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya, antara
lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan
tempat asal. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah
tempat tinggal antara lain di Pulau Sumatra terdapat suku Aceh, Gayo Alas,
Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat Suku Jawa, Sunda,
Badui, Samin, sedangkan di Kalimantan terdapat Suku Dayak. Di Sulawesi
terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makasar. Kawasan Maluku terdapat
suku Ambon, Sangir Talaud, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara
lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat Ssuku
Asmat dan Suku Dani.
Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Hal itu
dibentuk oleh kondisi geografis dan kondisi sosial di setiap daerah di seluruh
Indonesia. Kondisi suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki berbagai
perbedaan. Bagaimanakah kondisi geografis memengaruhi kehidupan sosial
budaya masyarakat?
Kita ambil contoh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih
banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian. Oleh karena itu, akan
berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu,
daerah pantai akan memengaruhi masyarakatnya untuk memiliki mata
pencarian sebagai nelayan dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat
nelayan. Keragaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil
kebudayaan daerah di Indonesia, misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian.
Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang
berbeda. Begitu juga dalam bidang seni rupa, setiap daerah mempunyai hasil
karya yang berbeda dan menjadi ciri khas daerahnya masing-masing.
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Negara Indonesia dikenal dengan keragaman budaya yang sangat kaya.
Banyak sekali jenis keragaman budaya yang dimiliki.
Berikut contoh dan penggolongannya.
a.-

Bahasa
Bahasa yang dimiliki Indonesia secara garis besar memiliki 2 bahasa
yaitu bahasa nasional dan bahasa daerah. Di Indonesia terdapat lebih
dari 746 bahasa daerah, karena setiap daerahnya memiliki bahasa
tersendiri. Sebagai contoh : bahasa Jawa, bahasa Aceh, bahasa Madura,
bahasa Bali, bahasa Kalimantan, bahasa Papua, dan masih banyak untuk
disebutkan.

b.

Rumah Adat
Tidak hanya bahasa, salah satu keragaman budaya Indonesia adalah
dapat dilihat dari rumah adat di setiap daerahnya. Di setiap daerah di
Indonesia memiliki menunaikan tersendiri, perbedaan tersebut
mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan masyarakat setempat.
Sebagai contoh : rumah adat joglo, rumah adat gadang, rumah adat
panjang, rumah adat panggung, dan masih banyak lagi.

c.

Tarian dan Pertunjukan
Tarian yang dimiliki setiap daerah juga menjadi salah satu kekayaan
yang dimiliki Indonesia dari sisi kebudayaan kesenian. Sebagai contoh
adalah tari merak dari Jawa, dan tari reog dari Ponorogo.

d.

Pakaian Adat
Dalam kegiatan adat pada setiap daerahnya, biasanya masyarakat
menggunakan pakaian adat setempat. Pakaian tersebut mudah dikenali
dari daerah mana berasal. Pakaian adat biasanya digunakan dalam
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upacara adat setempat. Perhatikan beberapa contoh pakaian adat dalam
tabel berikut ini.
No.
Provinsi
1.
Aceh Nagroe Darussalam

Baju adat
Ulee Balang adalah pakaian
untuk pria disebut baju Linto
Baro, sedangkan pakaian untuk
wanita disebut baju Daro Baro.

.
.

Sumatera utara

Kain Ulos (Suku Batak)

Riau

Laki-laki Melayu yang sudah
dewasa mengenakan pakaian
yang bernama baju kurung cekak
musang. Baju ini dikenakan
bersama kain sarung dan kopiah.
Sementara perempuan Melayu
dewasa memilih 3 jenis baju
yang disebut Baju Kebaya
Pendek, Baju Kurung Laboh, dan
Baju Kurung Tulang Belut. Bajubaju ini digunakan bersama kain
selendang sebagai penutup
kepala saat pergi berladang.
.
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Sumatera barat, Minangkabau

pakaian adat Bundo Kanduang

Gambar 6: Pakaian Adat Daerah
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e. Tari Tradisional
Perhatikan contoh nama tari daerah dan gambarnya.
No.

1.

Asal

Nama tari

daerah

tradisional

Aceh

Tari
seudati

2.

Aceh

Tari
Saman
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Gambar tari tradisional
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3.

Bali

Tari
legong

4.

Bali

Tari Kecak

5.

DKI

Tari

Jakarta

topeng
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6.

Jambi

Tari
selampir

Gambar 7: Tari Daerah
f.

Upacara Adat
Upacara setiap daerahnya juga menjadi salah satu keragaman budaya
Indonesia. Sebagai contoh Mitoni (Jawa), Kasodo (Tengger), Rambu olok
(Toraja), Ngaben (Bali), Tabuik (Sumatera Barat), Pasola (Nusa Tenggara
Timur), dan masih banyak lainnya.
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Perhatikan contohnya dalam tabel berikut.
No.
1.

Asal daerah
Jawa

Nama upacara adat

Gambar tari tradisional

Mitoni: selamatan usia
kandungan 7 ulan

2.

Jawa Timur

Kasodo: upara adat Suku
tengger Jawa Timur

3.

Toraja

Rambu

Solo:

upacara

pemakaman masyarakat
Tana Toraja

4.

Bali

Ngaben:

prosesi

pembakaran

jenazah

bersama

tiruan

keseluruhan Lembu dan
atau vihara
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5.

Sumatera

Tabuik: peringatan hari

barat

kematian

anak

tradisi

yang

ebuah
Nabi

Muhammad SAW dalam
sebuah perang di zaman
Rasulullah
Dilakukan

dulu.
pada

Hari

Asura setiap tanggal 10
Muharram tahun Hijriah.
6.

Nusa

Pasola:

“perang-

Tenggara

perangan”

dengan

Timur

bersenjatakan

tombak

dari kayu yang ujungnya
tumpul, dan mengenakan
baju perang dalam adat
dengan tujuan

untuk

menyampaikan

doa

kepada
panen

Tuhan,

agar

mereka

pada

tahun itu bisa berhasil.

Gambar 8: Upacara Adat
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g.

Lagu Daerah
Contoh lagu daerah yang dimiliki adalah : Piso Surit (Aceh), Soleram
(Riau), Kicir-kicir (Jakarta), Apuse (Papua) dan masih banyak lagi.

Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus
dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dampak
positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan
dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran
bangsa dan negara.
Meskipun kita beragam budaya baik itu bahasa, suku, tari, upacara adat, kita
tetap bisa hidup rukun bersama. Kuncinya adalah saling menghormati, tidak
mersa paling unggul, dan memandang keberagaman ini sebagai berkah dari
Tuhan Yang maha Esa. Hal ini sesuai dengan konsep Bhineka Tunggal ika,
berbeda-beda tetapi tetap satu juga.
Kata bhinneka berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata neka dalam
bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka"
dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti "satu". Kata ika berarti "itu".
Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang
bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia
tetap adalah satu kesatuan. Saat Indonesia merdeka oleh para pendiri
bangsamencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan
bangsa Indonesia yang dapat dilihat padalambang negara Garuda Pancasila
Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan
Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka
ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.
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2. Kebhinekaan di Indonesia
a. Kebhinnekaan Ras/ Suku Bangsa
Letak Indonesia sangat strategis sehingga Indonesia menjadi tempat
persilangan jalur perdagangan. Banyaknya kaum pendatang ke Indonesia
mengakibatkan terjadinya akulturasi baik pada ras, agama, kesenian maupun
budaya. Ras di Indonesia terdiri dari Papua Melanesoid yang berdiam di Pulau
Papua, dengan ciri fisik rambut keriting, bibir tebal dan kulit hitam. Ras
Weddoid dengan jumlah yang relatif sedikit, seperti orang Kubu, Sakai,
Mentawai, Enggano dan Tomuna dengan ciri-ciri fisik, perawakan kecil, kulit
sawo matang dan rambut berombak. Selain itu ada Ras Malayan
Mongoloid berdiam di sebagian besar kepulauan Indonesia, khususnya di
Kepulauan Sumatera dan Jawa dengan ciri-ciri rambut ikal atau lurus, muka
agak bulat, kulit putih sampai sawo matang. Kebhinnekaan tersebut tidak
mengurangi persatuan dan kesatuan karena tiap ras saling menghormati dan
tidak menganggap ras nya paling ungul.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh perairan.
Pulau-pulau terisolasi dan tidak saling berhubungan. Akibatnya setiap
pulau/wilayah memiliki keunikan tersendiri baik dari segi budaya, adat
istiadat,

kesenian,

maupun

bahasa.

Adanya

kebhinnekaan

tersebut

menjadikan Indonesia sangat kaya. Walaupun berbeda tetapi tetap
menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terbukti dengan menempatkan
bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan persatuan
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c.

Kebinnekaan Agama

Masuknya kaum pendatang baik yang berniat untuk berdagang maupun
menjajah membawa misi penyebaran agama yang mengakibatkan kebinekaan
agama di Indonesia. Ada agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha
dan Konghucu serta aliran kepercayaan. Kebhinnekaan agama sangat rentan
akan konflik, tetapi dengan semangat persatuan dan semboyan Bhinneka
Tunggal Ika konflik tersebut dapat dikurangi dengan cara saling toleransi
antar umat beragama. Setiap agama tidak mengajarkan untuk menganggap
agamanya yang paling benar tetapi saling menghormati dan menghargai
perbedaan sehingga dapat hidup rukun saling berdampingan dan tolong
menolong di masyarakat.
d.

Kebhinnekaan Budaya

Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia
dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliki diri manusia
dengan cara belajar.Budaya memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga
perilaku SDM kearah yang lebih baik. Masuknya kaum pendatang juga
mengakibatkan keBhinnekaan budaya di Indonesia sehingga budaya
tradisional berubah menjadi budaya yang modern tanpa menghilangkan
budaya asli Indonesia sendiri seperti budaya sopan santun, kekeluargaan dan
gotong royong. Budaya tradisional dan modern hidup berdampingan di
masyarakat tanpa saling merendahkan satu sama lain
e.

Gender/Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin adalah sesuatu yang sangat alami, tidak
menunjukkan adanya tingkatan. Anggapan kuat bagi laki-laki dan lemah bagi
perempuan, adalah tidak benar. Masing-masing mempunyai peran dan
tanggungjawab yang saling membutuhkan dan melengkapi. Zaman dahulu
kaum perempuan tidak diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan
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potensinya dan seringkali tugasnya dibatasi hanya sekitar rumah saja.
Pekerjaan rumah yang itu-itu saja, dianggap tidak banyak menuntut
kreatifitas, kecerdasan dan wawasan yang luas, sehingga perempuan dianggap
lebih bodoh dan tidak terampil. Sekarang ini perempuan mempunyai
kesempatan yang sama untuk sekolah, mengembangkan bakat dan
kemampuannya. Banyak kaum wanita yang menduduki posisi penting dalam
jabatan publik
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A. Pembahasan Soal-soal
Contoh soal USBN
1.

Suku Sunda berasal dari provinsi ....
A. jawa barat
B. kalimantan timur
C. sumatara utara
D. bali

Materi yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal ini sesuai dengan KD adalah
makna keberagaman dalam kebersamaan di lingkungan sekitar. Soal ini masih
berada di level C1 (mengingat), belum setara dengan tuntutan KD yang
berada di level C2 (memahami) yaitu 3.3 Menjelaskan makna keberagaman
karakteristik individu di lingkungan sekitar.
Secara konten, soal yang disajikan sudah tepat karena menanyakan hal yang
berkaitan dengan keberagaman di tingkat nasional yang mencakup masalah
budaya, gaya hidup, bahasa, dan suku bangsa.
Dilihat dari cara penulisan ada beberapa kesalahan yaitu pada penulisan
nama-nama provinsi yang seharusnya ditulis dengan huruf awal huruf kapital.
Penulisan yang benar adalah Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara,
dan Bali.
2.

Keberagaman individu di Indonesia menyebabkan terjadinya perbedaan
kebudayaan.
Kebudayaan itu mencakup ....
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A. kesenian, cara hidup, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan
bahasa
B. kesenian, cara makan, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan
bahasa
C. kesenian, mata pencaharian, rumah adat, pakaian adat, upacara
adat, dan bahasa.
D.

agama, cara hidup, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan
bahasa.

Materi yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal ini sesuai dengan KD adalah
makna keberagaman dalam kebersamaan di lingkungan sekitar. Soal ini masih
berada di level C1 (mengingat), belum setara dengan tuntutan KD yang
berada di level C2 (memahami) yaitu 3.3 Menjelaskan makna keberagaman
karakteristik individu di lingkungan sekitar.
Secara konten, soal yang disajikan sudah tepat karena menanyakan hal yang
berkaitan dengan keberagaman di tingkat nasional yang mencakup masalah
budaya, gaya hidup, bahasa, dan suku bangsa.
Dilihat dari cara penulisan sudah cukup bagus.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Agar dapat meningkatkan kecakapan Abad 21, pembelajaran dan penilaian
harus dikembangkan sampai ke level penalaran (C4, C5, dan C6) atau yang kita
kenal dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking
skills (HOTS). Kemampuan berpikir tingkat tinggi memberi penekanan pada
(a) Mentransfer fakta dari satu konteks ke konteks lain; (b) Memilih,
memproses, dan menerapkan informasi; (c) Melihat keterkaitan antara
beberapa informasi yang berbeda; (d) Menggunakan informasi untuk
menyelesaikan masalah; dan (e) Menguji informasi dan gagasan secara kritis.
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Berikut ini adalah contoh pengembangan soal HOTS untuk KD 3.3 Menelaah
keberagaman sosial budaya masyarakat (kelas V) dikembangkan dari dari IPK
kunci 3.3.5 menganalisis dampak terjadinya keragaman sosial budaya dalam
masyarakat; serta untuk KD 3.3 Menelaah keberagaman sosial, budaya, dan
ekonomi masyarakat (kelas VI) dikembangkan dari dari IPK kunci 3.3.5
menganalisis dampak terjadinya keragaman sosial budaya dalam masyarakat.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)

Jenis Sekolah
: Sekolah Dasar (SD)
Mata Pelajaran
: PPKn
Alokasi Waktu
: 120 menit
Jumlah Soal
: ………………………
Tahun Pelajaran : 2019/2020
NO

1.

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup Materi

Materi

Indikator
Soal

3.3 Menelaah

Keberagaman

Keberagaman

Disajikan

keberagaman

sosial, budaya, dan

sosial,

ilustrasi

sosial,budaya,

ekonomi

budaya

keberagaman

dan ekonomi

masyarakat

masyarakat

budaya,

masyarakat

siswa
menentukan

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

1

Penalaran

PG

1

Penalaran

No

dampak
positif
keberagaman
tersebut.
2.

3.3 Menelaah

Keberagaman

Keberagaman

Disajikan

keberagaman

sosial, budaya,

sosial budaya

ilustrasi

sosial budaya,

ekonomimasyarakat

masyarakat

tentang suatu

masyarakat

jenis
pekerjaan.
Siswa menye
butkan faktor
yang menen
tukan pilihan
jenis

peker

jaan

dalam

ilustrasi
tersebut.
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Kartu Soal

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
:
Kelas
:
Mata Pelajaran
:
KOMPETENSI
DASAR
1.3 Menelaah
keberagaman
sosial, budaya
masyarakat.

SD
V
PPKn
Buku
Sumber :
Nomor
Soal
1

LINGKUP MATERI
Makna
Keberagaman
Personal, Sosial, dan
Kultural
MATERI
Keberagaman
sosial,
budaya
dalam masyarakat
INDIKATOR SOAL
Disajikan ilustrasi
tentang
keberagaman
budaya,
siswa
menentukan
dampak
positif
keberagaman
tersebut.

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
: Istiqomah
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermati ilustrsi berikut.
Pada puncak peringatan hari kemerdekaan negara
Republik Indonesia, kelasmu akan menampilkan tari
tradisional. Salah seorang temanmu bersikeras agar
tarian yang ditampilkan hanya tarian dari daerah
tempat sekolah kalian berada. Alasannya, itu bukti
kecintaan pada tarian daerah asal. “Buat apa
menampilkan tarian daerah lain, tarian daerah kita
lebih bagus dan disenangi warga,” tambah temanmu
tersebut.
Agar tidak terjadi perpecahan di antara kalian,
pernyataan yang tepat untuk menanggapi pendapat
temanmu tersebut adalah ....

Kunci
Jawaban
C

A. “Saya setuju dengan pendapat Anda agar kita
mendahulukan budaya daerah sendiri sebelum budaya
daerah lain.”
B. “Kita undi saja, nanti taran daerah yang terpilih ya itu
yang kita tampilkan.”
C. “Kita akan menampilkan beberapa jenis tarian daerah
asalkan ada di antara teman kita yang menguasai tar
tersebut.”
D. “Tari daerah itu ketinggalan zaman, jadi sebaiknya
kita ganti dengan tari modern.”
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
:
Kelas
:
Mata Pelajaran
:
KOMPETENSI
DASAR
1.4 Menelaah
keberagaman
sosial, budaya
masyarakat.

SD
V
PPKn
Buku
Sumber :
Nomor
Soal
2

LINGKUP MATERI
Makna
Keberagaman
Personal, Sosial, dan
Kultural
MATERI
Keberagaman
sosial, budaya, dan
ekonomi
dalam
masyarakat
INDIKATOR SOAL
Disajikan ilustrasi
tentang
sebuah
jenis
pekerjaan,
siswa menentukan
faktor
yang
menyebabkan jenis
pekerjaan
seseorang.
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Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Uraian singkat
Nama Penyusun
: Istiqomah
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermati ilustrasi berikut.
Pada puncak peringatan hari kemerdekaan negara Pak
Ali seorang nelayan. Setiap hari ia mencari ikan di laut
kemudian menjualnya ke pasar. Kadang-kadang, saat
harga ikan murah, ikan hasil tangkapannya ia buat
menjadi ikan asin.
Jelaskan faktor yang menyebabkan Pak Ali memilih
nelayan sebagai jenis pekerjaan yang ditekuninya!

Kunci
Jawaban

Unit Pembelajaran
Keberagaman Sosia, Budaya, dan Ekonomi
Dalam Masyarakat

Untuk mengembangkan pembelajaran dan penilaian berpikir tingkat tinggi/
higher order thingking skill/ HOTS, hal yang pertama dilihat adalah rumusan
Kompetensi Dasar. Apabila rumusan KD masih belum menuntut HOTS,
pembelajaran harus tetap dilakukan dengan metode atau model-model
pembelajaran yang menuntut HOTS. Di antara model pembelajaran yang
berorientasi HOTS dan direkomendasikan dalam implementasi Kurikulum
2013 adalah discovery learning, inquiry earning, problem based learning, dan
project based kearning..
Agar pembelajaran dan penilaian HOTS bermakna, hal yang juga harus
dipersiapkan oleh guru adalah mengaitkan kenyataan hidup sehari-hari
dengan materi yang dipelajari dan menggunakannya sebagai stimulus soal
penilaian HOTS.
Berikut ini adalah ringkasan keterkaitan KD, aplikasi dalam dunia nyata,
pembelajaran, dan soal.
Tabel 1: Keterkaitan KD, Aplikasi dalam Dunia Nyata, Pembelajaran, dan Soal

Kompetensi

Kehidupan

Dasar

sehari-hari

Pembelajaran

Soal

3.3 Menjelaskan Berbagai contoh Menggunakan

Dikembangkan

manfaat

kegiatan

discovery

soal

keberagaman

kehidupan

learning, problem menggunakan

karakteristik

sehar-hari yang based

individu
kehidupan

dalam menafaatkan
keberagaman

dan

HOTS,

learning, stimulus berupa
project ilustrasi tentang

beased learning

kegiatan
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sehari

karakteristik

keberagaman

hari.

individu

sosial,

3.3

Menelaah

keberagaman
sosial

budaya

masyarakat

budaya,

dan

ekonomi

yang

diangkat

dari

kehidupan

nyata dan soal
yang ditanyakan
harus

berada

pada

level

penalaran

yang

mencakup

C4,

C5, dan C6

Dengan kata lain, pembelajaran HOTS merupakan pembelajaran utuh yang
dikembangkan sejak dari pengembangan indikator, bahan pembelajaran,
aktivitas pembelajaran hingga penilaiannya.
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Unit Pembelajaran
Keberagaman Sosia, Budaya, dan Ekonomi
Dalam Masyarakat

Setelah mengikuti pembelajaran subunit ini, cobalah Bapak Ibu peserta untuk
lebih peka terhadap kehidupan keseharian siswa baik di lingkungan rumah,
sekolah, maupun lingkungan tempat tinggalnya. Galilah kenyataan yang dapat
dijadikan bahan untuk memberi stimulus/ rangsangan pada siswa. Peristiwa
dalam kehidupan sehari-hari siswa berkaitan dengan keberagaman
karakteristik individu akan membantu siswa lebih memahami dan menerima
keberagaman.
Periksa kembali perencanaan pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Kilas
baliklah proses pembelajaran yang telah Bapak/Ibu lakukan, apakah sudah
memenuhi kriteria berpikir tingkat tinggi? Bila belum, tekadkan niat dan
semangat Bapak Ibu untuk melakukan perubahan.
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Fakta tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk pembelajaran, tetapi juga
dapat dijadikan stimulus dalam menyusun soal HOTS. Dengan demikian, selain
meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pembelajaran dan
penilaian yang dialami siswa akan menjadi pembelajaran bermakna.
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Paket Unit Pembelajaran
Keragaman Interaksi dan Perubahan Sosial

Pengembangan kompetensi guru adalah sebuah keharusan bagi setiap guru.
Tidak hanya dalam rangka memenuhi tugasnya, tetapi lebih dari itu juga agar
guru dapat mendidik peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Guru
sebagai pemegang kunci keberhasilan pembelajaran harus kompeten dalam
membangun dan mengembangkan proses pembelajaran yang efektif agar
peserta didik dapat mengikuti setiap proses pembelajaran dengan baik.
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dipersiapkan unit pembelajaran yang
memadahi. Unit ini dibuat untuk membantu guru dalam menjalankan tugas
pembelajaran di kelas dengan berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat
tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS) dan pembelajaran abad 21.
Unit ini masih perlu dikembangkan lagi dengan kreativitas yang lain dari guru
sehingga akan memperkaya dan menambah keterampilan guru dalam
menyiapkan pembelajaran HOTS. Setelah mengikuti pelatihan dan atau
mempelajarinya,

guru

dituntut

untuk

menerapkan

dalam

kegiatan

pembelajaran sehar-hari. Bahkan dituntut untuk meningkatkan kreativitasnya
dengan pembelajaran pada Kompetensi Dasar yang lain.
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Dengan demikian harapan untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045
akan lebih besar.
Semoga unit pembelajaran ini dapat memperkaya dan memberikan kontribusi
posisitf kepada kinerja guru dan kemajuan pendidikan di Indonesia.
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