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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
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Peningkatan Kompetensi 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).
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Untuk

meningkatkan

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

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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PENGANTAR

Keragaman Interaksi dan Perubahan Sosial Lingkup Provinsi.
Unit ini memberikan bahasan dan contoh pembelajaran

dalam sebuah

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Aktifitas ini melibatkan
peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dan
mengacu pada pembelajaran berorientasi High Order Thingking Skils (HOTS),
untuk mencapai keterampilan abad 21 dalam muatan pelajaran IPS SD kelas
IV. Unit ini mengandung bahan bacaan sesuai dengan kompetensi dasar yang
ada pada tema yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang sudah
disesuaikan dengan permendikbud nomor 37 tahun 2018. Aplikasi pada dunia
nyata yang disediakan dapat digunakan sebagai referensi untuk memudahkan
pembelajaran di kelas. Unit ini juga dilengkapi dengan pengembangan
penilaian yang terdiri dari pembahasan soal-soal Ujian Akhir Sekolah
Berstandar Nasional (UASBN) dan penyusunan soal HOTS.
Unit ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif kepada guru kelas
untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran di kelas
sehingga dapat meningkatkan kompetensi secara langsung kepada peserta
didik. Unit ini juga berfungsi sebagai stimulan yang dapat memberikan
rangsangan positif bagi guru untuk lebih kreatif dalam mengembangkan
pembelajaran baik dari segi strategi, media, penilaian, dan proses lain yang
berorientasi HOTS.
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Dengan demikian diharapkan guru dapat memperkaya Unit dengan membuat
contoh

contoh

pembelajaran

yang

lain,

sehingga

bisa

menambah

perbendaharaan pembelajaran yang berorientasi HOTS.

Penyusun
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
No

Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

Kelas

3.2

Pengetahuan
Mengidentifikasi
keragaman sosial, ekonomi,
budaya, etnis, dan agama di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa Indonesia;
serta hubungannya dengan
karakteristik ruang.

Pengetahuan
1. Mengidentifikasi
hubungan keragaman
sosial dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia.

IV

2.

Mengidentifikasi
hubungan keragaman
ekonomi dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia

3.

Mengidentifikasi
hubungan keragaman
budaya dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia

4.

Mengidentifikasi
hubungan keragaman
etnis dengan karakteristik
ruang di provinsi
setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia
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5.

4.2

Keterampilan
Menyajikan hasil
identifikasi mengenai
keragaman sosial, ekonomi,
budaya, etnis, dan agama di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa Indonesia;
serta hubungannya dengan
karakteristik ruang

Mengidentifikasi
hubungan keragaman
agama dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia

Keterampilan
1. Menyajikan hubungan
keragaman sosial dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia.
2. Menyajikan hubungan
keragaman ekonomi
dengan karakteristik
ruang di provinsi
setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia.
3. Menyajikan hubungan
keragaman budaya
dengan karakteristik
ruang di provinsi
setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia.
4. Menyajikan hubungan
keragaman etnis dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia.
5. Menyajikan hubungan
keragaman agama dengan
karakteristik ruang di
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provinsi setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pengetahuan

Indikator Keterampilan

Kelas

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

IV

3.2.1 Mengidentifikasi
keragaman sosial
dilingkungan setempat
sampai tingkat provinsi
sebagai identitas bangsa
Indonesia

4.2.1 Memanipulasi hasil
identifikasi mengenai
keragaman sosial di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia.

3.2.2 Mengidentifikasi
keragaman ekonomi
dilingkungan setempat
sampai tingkat provinsi an
sebagai identitas bangsa
Indonesia

4.2.2 Memanipulasi hasil
identifikasi mengenai
keragaman ekonomi di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia

3.2.3 Mengidentifikasi
keragaman budaya
dilingkungan setempat
sampai tingkat provinsi
sebagai identitas bangsa
Indonesia

4.2.3 Memanipulasi hasil
identifikasi mengenai
keragaman budaya di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia

3.2.4 Mengidentifikasi
keragaman etnis
dilingkungan setempat
sampai tingkat provinsi
sebagai identitas bangsa
Indonesia

4.2.4 Memanipulasi hasil
identifikasi mengenai
keragaman etnis di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia
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3.2.5 Mengidentifikasi
keragaman agama
dilingkungan setempat
sampai tingkat provinsi
sebagai identitas bangsa
Indonesia

4.2.5 Memanipulasi hasil
identifikasi mengenai
keragaman agama di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia

Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.2.6 Menjelaskan hubungan
keragaman sosial dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa Indonesia

4.2.6 Menyajikan hubungan
keragaman sosial dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia.

3.2.7 Menjelaskan hubungan
keragaman ekonomi dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa Indonesia
3.2.8 Menjelaskan hubungan
keragaman budaya dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa Indonesia
3.2.9

Menjelaskan hubungan
keragaman etnis dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa Indonesia

3.2.10

Menjelaskan hubungan
keragaman agama dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa Indonesia
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4.2.7 Menyajikan hubungan
keragaman ekonomi
dengan karakteristik
ruang di provinsi
setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia.
4.2.8 Menyajikan hubungan
keragaman budaya
dengan karakteristik
ruang di provinsi
setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia
4.2.9 Menyajikan hubungan
keragaman etnis dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia.

IV
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4.2.10 Menyajikan hubungan
keragaman agama dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia.
Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.2.11 Menganalisis hubungan
keragaman sosial dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa Indonesia

4.2.11 Menggabungkan
keragaman sosial di
provinsi setempat
sebagai identitas bangsa
Indonesia dengan
karakteristik ruang

3.2.12 Menganalisis hubungan
keragaman ekonomi
dengan karakteristik ruang
di provinsi setempat
sebagai identitas bangsa
Indonesia
3.2.13 Menganalisis hubungan
keragaman budaya dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa Indonesia
3.2.14 Menganalisis hubungan
keragaman etnis dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa Indonesia

IV

4.2.12

Menggabungkan
keragaman ekonomi di
provinsi setempat
sebagai identitas bangsa
Indonesia dengan
karakteristik ruang

4.2.13

Menggabungkan
keragaman budaya di
provinsi setempat
sebagai identitas bangsa
Indonesia dengan
karakteristik ruang

4.2.14

Menggabungkan
keragaman etnis di
provinsi setempat
sebagai identitas bangsa
Indonesia dengan
karakteristik ruang
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3.2.15 Menganalisis hubungan
keragaman agama dengan
karakteristik ruang di
provinsi setempat sebagai
identitas bangsa Indonesia
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4.2.15

Menggabungkan
keragaman agama di
provinsi setempat
sebagai identitas bangsa
Indonesia dengan
karakteristik ruang
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Keragaman Ekonomi
Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Keragaman
terjadi pada strata sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Keragaman yang
ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa.
Keragaman masyarakat dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku, yang
tinggal di wilayah sekitar dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Setiap
suku memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan
budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik (BPS), yang di lakukan
tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa.
Keragaman ekonomi atau usaha adalah kondisi dimana pelaku ekonomi
memiliki jenis usaha serta kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Kondisi ini
saya temukan juga di lingkungan sekitar tempat saya tinggal. Di lingkungan
tempat saya tinggal, banyak jenis-jenis usaha yang bisa dijumpai antara lain
sebagai berikut:
Usaha ekstraktif, yakni jenis usaha yang mengambil serta menanfaatkan
secara langsung kekayaan yang ada di alam. Contohnya adalah nelayan yang
menangkap ikan di lautan.
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Gambar 1 nelayan yang menangkap ikan di lautan
Sumber: https://www.emaritim.com/2017/09

Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Di tempat saya banyak bekerja
sebagai petani padi, peternak ayam dan ada pula yang bekerja di perkebunan
buah.
Usaha Industri, yakni jenis usaha yang menghasilkan produk atau barang baru
atau pun hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Usaha
bidang ini banyak di lingkungan saya seperti usaha pembuatan kerajinan dari
kulit, usaha kerajinan berbahan rotan dan lain lain.
Usaha dagang, yakni usaha di mana pelakunya menjual komoditas tertentu.
Usaha bisang ini sudah tentu banyak di lingkungan tempat tinggal saya,
komoditas yang dijual mulai dari bahan pokok sampai bahan bangunan.
Usaha jasa, yakni sektor yang fokus pada pelayanan terhadap konsumen.
Profesi terkait usaha jasa di lingkungan saya cukup banyak seperti dokter,
guru, polisi, supir, jasa asuransi, bank, pegadaian, perkreditan, pengiriman,
sampai tukang pijat.
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Gambar 2 keragaman pekerjaan/usaha ekonomi
Sumber: https://brainly.co.id

B. Keragaman Agama
Keragaman agama antara lain dipengaruhi oleh letak geografis di jalur
perdagangan internasional. Dukungan kekayaan alam yang melimpah dan
diperlukan oleh bangsa lain, maka perdagangan asing datang ke Indonesia.
Selain melakukan kegiatan perdagangan, mereka juga menyebarkan ajaran
agama dan kepercayaan yang mereka yakini, yakni agama Hindu dan Budha
masuk dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan
Indonesia, lalu menyusul para pedagang Gujarat menyebarkan ajaran Islam.
Kedatangan bangsa Eropa membawa agama kristen dan katolik, sedangkan
pedagang Cina menganut agama Kong Hu Chu. Berbagai agama diterima oleh
bangsa

Indonesia

sebab

sebelumnya

masyarakat

sudah

mengenal

kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Juga sifat keterbukaan
masyarakat Indonesia menerima budaya lain.
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Keragaman beragama telah dijamin oleh negara. Di Indonesia terdapat 6
agama yang diakui antara lain, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan
Kong hu chu. Kondisi keragaman beragama ini saya temukan juga di
lingkungan sekitar tempat saya tinggal. Di lingkungan tempat saya tinggal, ada
4 agama yang dianut oleh masyarakat sekitar, yaitu Islam, Budha, Katolik, dan
hindu. Hal tersebut ditandai dengan rumah ibadah yang ada di sekitar saya
tinggal yaitu: Masjid (islam), wihara, Gereja dan pura.

Gambar 3 Macam-macam rumah ibadah
Sumber: https://www.academia.edu/15636984/Gambar_6_Rumah_Ibadah_di_Indonesia
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Soal Ujian Sekolah
Soal-soal berikut adalah cuplikan soal yang telah digunakan pada Ujian Sekolah
(US) di suatu kota/provinsi. Pembahasan dari soal ini akan dijelaskan pada bagian
selanjutnya.
1. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman
kekayaan alam baik di daratan maupun di laut. Untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, masyarakat penduduk yang tinggal di pesisir pantai pada
umumnya memanfaatkan kekayaan alam berupa ....
A. budidaya rumput laut, kerang mutiara, dan nelayan
B. lahan untuk pembudidayaan pertanian, perkebunan, dan palawija
C. belerang, sumber air panas dan panorama indah
D. pabrik-pabrik untuk pengolahan kebutuhan masyarakat
Nomor soal
Level kognitif
Indikator yang besesuaian

diketahui

ditanya

1
L 1 Pengetahuan dan pemahaman
3.2 Menjelaskan hubungan
keragaman ekonomi dengan
karakteristik ruang di provinsi
setempat sebagai identitas
bangsa Indonesia
Indonesia
merupakan
negara
kepulauan yang memiliki keragaman
kekayaan alam baik di daratan maupun
di laut
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
masyarakat penduduk yang tinggal di
pesisir pantai

2. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis yang
sangat beragam. Hal ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia
yang menetap pada suatu wilayah tersebut.
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Berikut adalah aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh kondisi geografis,
kecuali. ..
A. penduduk di dataran tinggi bekerja di sektor perdagangan dan
pelayanan jasa
B. penduduk di sekitar pantai bekerja sebagai nelayan dan penjual jasa
wisata
C. penduduk dataran rendah bekerja pada sektor pertanian dan ladang
D. penduduk di pegunungan bekerja di sektor pertanian, ladang dan
buruh perkebunan
Nomor soal
Level kognitif
Indikator yang besesuaian

diketahui

ditanya
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2
L 1 Pengetahuan dan pemahaman
3.2 Menjelaskan hubungan
keragaman ekonomi dengan
karakteristik ruang di provinsi
setempat sebagai identitas
bangsa Indonesia.
Indonesia
merupakan
negara
kepulauan dengan kondisi geografis
yang sangat beragam.
aktivitas manusia yang dipengaruhi
oleh kondisi geografis

Unit Pembelajaran
Keragaman Interaksi dan Perubahan Sosial
Lingkup Provinsi

BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
KOMPETENSI :
Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan
agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta
hubungannya dengan karakteristik ruang.

Aktivitas 1
Mengidentifikasi karakteristik keragaman sosial, ekonomi, budaya,
etnis, dan agama di Nusantara.
Indonesia adalah negara yang masyarakatnya memiliki keragaman yang
komplek, meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan,
hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh
manusia sebagai anggota masyarakat. Keragaman inilah yang perlu kita
ketahui bersama dan menjadikan sebuah kebanggaan rakyat Indonesia.
Pada aktivitas ini, peserta didik diminta untuk mengisi LKS 1 yang telah
disiapkan secara bersama teman se bangku, kemudian hasilnya didiskusikan
bersama teman di kelas yang dipandu oleh guru.

Aktivitas 2
Menganalisis hubungan keragaman sosial dengan karakteristik ruang di
Nusantara sebagai identitas bangsa Indonesia.
Indonesia adalah negara kepulauan/maritim dan agraris, beberapa daerah
terpisahkan oleh lautan, kehidupan sosial masyarakat Indonesia menjadi
sangat beragam, hubungan keragaman sosial dengan karakteristik ruang
inilah yang perlu kita analisis bersama untuk dijadikan sebuah kebanggaan
sebagai rakyat Indonesia.
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Pada aktivitas ini, peserta didik diminta untuk mengisi LKS 2 yang telah
disiapkan secara berkelompok, kemudian hasilnya didiskusikan bersama
teman di kelas yang dipandu oleh guru.
Aktivitas belajar dengan menggunakan Model Discovery Learning.
Tahap
Pembelajaran
Apersepsi

Kegiatan Pembelajaran
- Peserta didik membaca buku nonteks ± 10 menit.
- Guru mengaitkan materi dengan pengalaman
peserta didik atau dengan pembelajaran
sebelumnya. Pertanyaan sederhana yang
disampaikan guru kepada peserta didik:
Bagaimana letak geografis Indonesia?
Mengapa orang yang tinggal di pantai
sebagian besar bekerja sebagai nelayan?

Jawaban yang diharapkan :
Indonesia terletak di antara dua
benua, yaitu benua Asia dan
Australia. Indonesia juga terletak
di antara 2 samudera, yaitu
Samudera Pasifik dan Samudera
Hindia.
Karena laut merupakan sumber
penghasilan untuk melakukan
kegiatan ekonomi
- Mengingatkan kembali materi prasyarat (kondisi
geografis Indonesia sebagai negara kepulauan,
kondisi geografis Indonesia sebagai negara
agraris, definisi manfaat persatuan dan kesatuan
untuk membangun kerukunan)
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Alokasi
Waktu

20 menit

Unit Pembelajaran
Keragaman Interaksi dan Perubahan Sosial
Lingkup Provinsi
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Indonesia disebut sebagai negara
kepulauan karena wilayahnya terdiri
dari pulau-pulau. Pulau satu dengan
pulau lainnya dihubungkan oleh laut.
Indonesia disebut sebagai negara
agraris karena sebagian besar
penduduknya bermata pencaharian
sebagai petani. Lahan Indonesia yang
subur sangat mendukung kegiatan
tersebut.
Dengan wilayah Indonesia yang
terpisah-pisah oleh laut, menjadikan
Indonesia memiliki kemajemukan dan
kebhinekaan sehingga terjalin rasa
persatuan dan kesatuan untuk
membangun kerukunan.

Motivasi

-

-

Peserta didik melakukan ice breaking sesuai
arahan guru yang bisa memotivasi semangat
belajar siswa. Terutama yang berhubungan
dengan materi yang akan dipelajari yaitu
kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

10 menit

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan
cara penilaian.

Model Discovery learning
Stimulation
(pemberian
rangsangan)

1.

2.

Peserta didik berhitung dari 1 sampai 4 secara
berurutan. Setelah angka 4, kembali hitungan ke
angka 1. Begitu seterusnya sampai seluruh
peserta didik menyebutkan satu bilangan.

20 menit

Peserta didik membentuk kelompok belajar
berdasarkan kesamaan angka yang disebutkan.
Setiap kelompok membentuk lingkaran kecil.
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
3.

Satu kelompok mendapat gambar yang baliknya
terdapat teks eksposisi sesuai dengan gambar
sebanyak anggota kelompok.

4.

Guru memberikan gambar yang berbeda di
setiap kelompok belajar. Tersedia 4 gambar,
yaitu :

Potret Kehidupan di Pegunungan

Potret kehidupan di pesisir
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Alokasi
Waktu

Unit Pembelajaran
Keragaman Interaksi dan Perubahan Sosial
Lingkup Provinsi
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Potret kehidupan di perkotaan

Potret kehidupan di desa
5. Peserta didik mengamati gambar yang telah
dibagikan.
6. Peserta didik membaca teks eksposisi yang ada
di balik gambar.
7. Sikap dan keterampilan peserta didik dinilai
Guru melalui pengamatan.

Statement
(identifikasi
masalah)

1. Peserta didik menentukan karakteristik
keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan
agama disesuaikan dengan letak geografis
Indonesia (sesuai gambar yang diterima)
dengan membuat 10 kalimat tanya meggunakan
kata tanya operasional.
2. Setiap peserta didik melakukan diskusi dengan
peserta lain dalam satu kelompok mengenai
keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan
agama.

30 menit

3. Dari ide atau gagasan yang disampaikan oleh
setiap anggota kelompok dicatat dan
didiskusikan kembali untuk mendapat
kesepakatan kelompok.
4. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada
LKS.
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Tahap
Pembelajaran

Data collection
(pengumpulan
data)

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

1. Peserta didik mencari informasi yang berkaitan
dengan gambar yang didapat.
2. Peserta didik menggunakan sumber belajar:
perpustakaan, internet, koran, dan buku
penunjang untuk menggali informasi sebanyak
mungkin.
3. Peserta didik membaca bahan ajar yang
diberikan oleh guru.
4. Peserta didik menjawab pertanyaan yang ada di
bahan ajar. Bahan ajar dapat digunakan sebagai
referensi oleh peserta didik.
5. Peserta didik kembali mendiskusikan dari
gagasan yang disampaikan oleh setiap peserta
didik dalam kelompok tersebut.

60 menit

6. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada
LKS
7. Peserta didik berkonsultasi dengan guru jika
mendapatkan hal yang kurang jelas
8. Ketua kelompok menggabungkan dan menyusun
jawaban hasil kerja anggotanya
9. Guru melakukan pengamatan untuk menilai
sikap dan keterampilan peserta didik
Data processing
(pengolahan
Data)

1. Peserta didik mendiskusikan LK dari teks
eksposisi yang disajikan.
2. Peserta didik berkolaborasi dan berkomunikasi
untuk bertukar pendapat, argumentasi, dan ide
terhadap jawaban yang telah didapatkan secara
mandiri di kelompoknya masing-masing.

30 menit

3. Guru melakukan pengamatan untuk menilai
sikap dan keterampilan peserta didik

Verification
(pembuktian)
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1. Peserta didik menganalisis hubungan
keragaman sosial disesuaikan dengan letak

20 menit

Unit Pembelajaran
Keragaman Interaksi dan Perubahan Sosial
Lingkup Provinsi
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

geografis Indonesia (sesuai gambar yang
diterima) dari hasil diskusi kelompok.
2. Peserta didik menganalisis hubungan
keragaman ekonomi disesuaikan dengan letak
geografis Indonesia (sesuai gambar yang
diterima) dari hasil diskusi kelompok.
3. Peserta didik menganalisis hubungan
keragaman budaya disesuaikan dengan letak
geografis Indonesia (sesuai gambar yang
diterima) dari hasil diskusi kelompok.
4. Peserta didik menganalisis hubungan
keragaman etnis disesuaikan dengan letak
geografis Indonesia (sesuai gambar yang
diterima) dari hasil diskusi kelompok.
5. Peserta didik menganalisis hubungan
keragaman agama disesuaikan dengan letak
geografis Indonesia (sesuai gambar yang
diterima) dari hasil diskusi kelompok.
6. Peserta didik mengkonsultasikan hasil diskusi
kelompok dengan guru.
7. Peserta didik memperbaiki hasil jawaban yang
masih kurang tepat.
8. Peserta didik menyajikan teks tentang kondisi
keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan
agama disuatu wilayah berdasarkan hasil kajian
dan diskusi ke dalam tulisan dengan bahasa
sendiri.
Generalization
(menarik
kesimpulan)

1. Peserta didik menarik kesimpulan atas jawaban
dari daftar pertanyaan yang diperoleh.
2. Peserta didik menunjukkan hubungan
keragaman sosial terhadap karakteristik
geografis Indonesia sebagai negara
kepulauan/maritim dan agraris melalui
presentasi.

30 menit

3. Peserta didik menunjukkan hubungan
keragaman ekonomi terhadap karakteristik
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
geografis Indonesia sebagai negara
kepulauan/maritim dan agraris melalui
presentasi
4. Peserta didik menunjukkan hubungan
keragaman budaya terhadap karakteristik
geografis Indonesia sebagai negara
kepulauan/maritim dan agraris melalui
presentasi.
5. Peserta didik menunjukkan hubungan
keragaman etnis terhadap karakteristik
geografis Indonesia sebagai negara
kepulauan/maritim dan agraris melalui
presentasi
6. Peserta didik menunjukkan hubungan
keragaman agama terhadap karakteristik
geografis Indonesia sebagai negara
kepulauan/maritim dan agraris melalui
presentasi
7. Peserta didik menyajikan hasil penggalian
tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya,
etnis, dan agama dalam mewujudkan persatuan
dan kesatuan untuk membangun kerukunan dan
kerja sama melalui presentasi.
8. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil
presentasi peserta didik.
9. Peserta didik dengan bimbingan guru
menyimpulkan materi pembelajaran
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Alokasi
Waktu

Unit Pembelajaran
Keragaman Interaksi dan Perubahan Sosial
Lingkup Provinsi
B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Setelah membaca contoh keragaman sosial-budaya pada Suku Minang pada
bahan bacaan 1, sekarang tuliskan contoh keragaman sosial-budaya yang ada
di daerah sekitar tempat tinggalmu pada lembar kerja yang sudah disediakan.
Tuliskan sebanyak-banyaknya sambil berdiskusi dengan teman sebangkumu!
Lembar Kerja Siswa
Kelompok

:

Anggota Kelompok :
Suku

:

Provinsi

:

Kota/Kabupaten

:

Bentuk

Nama

Penjelasan

Kebudayaan
Bangunan
Tarian
Alat Musik
Makanan
Adat Istiadat
Cerita
Rakyat/Legenda
Lagu
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Indonesia adalah negara yang mempunyai enam agama yang diakui dan dianut
oleh masyarakatnya. Ada agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan
Kong Hu Cu. Masih-masing penganut agama hidup saling berdampingan di
dalam masyarakat. Tabel 3 ini menunjukkan macam-macam agama yang ada
di Indonesia, baik dari nama agama, rumah ibadah, dan hari rayanya. Amati
gambar yang ada pada Tabel 3 lalu isilah titik-titik yang kosong!

Tabel 3. Agama di Indonesia

Gambar

Sumber:
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/
masjid/19/
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Nama
Tempat
Ibadah

Agama

Hari
Raya

Masjid

……

……

Unit Pembelajaran
Keragaman Interaksi dan Perubahan Sosial
Lingkup Provinsi

Gereja

……

……

Gereja

……

……

Sumber:
http://news.hargatop.com/2016/03/24/jadwa
l-misa-paskah-mulai-kamis-putih-jumatagungdan-paskah-di-gereja-katedral-jakarta
/4122543.html

Sumber:
http://www.jogjasiana.net/index.php/site/kar
ya_seni_arsitektur/architecture-16
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Pura

……

……

Vihara

……

……

Sumber:
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/ban
/Pura_Besakih

Sumber:
https://travel.detik.com/readfoto/2013/01/11/
173644/2139995/1384/2/buddharaksasatertidur-di-bogor
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Unit Pembelajaran
Keragaman Interaksi dan Perubahan Sosial
Lingkup Provinsi

Klenteng

……

……

Sumber:
http://serbaserbibudayasemarang.blogspot.co.id/2014/02/bu
daya-perayaan-imlek-di-semarang.html

Ayo Bercerita

Setelah

mengisi

titik-titik

pada

Tabel

3,

sekarang

ceritakan

pengalamanmu pada saat mengikuti perayaan hari raya agama yang
kalian anut pada lembar kerja yang sudah disediakan! Setelah itu,
sampaikan ceritamu kepada teman-temanmu di depan kelas!
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Keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber
kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keragaman tersebut menyebar
dari Sabang sampai Merauke.

Lembar Kerja Peserta Didik 2
Contoh Lembar Kerja yang dikerjakan Peserta didik.
Nama

: ………………………………………………………………………

Kelas

: ………………………………………………………………............

Hari, Tanggal

: ………………………………………………………………………

Materi Pokok

: ………………………………………………………………………
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Unit Pembelajaran
Keragaman Interaksi dan Perubahan Sosial
Lingkup Provinsi

Kegiatan Pembelajaran
1. Peserta didik mengamati gambar yang telah dibagikan pada
setiap kelompok, dengan didampingi guru sambil menjelaskan
karakteristik setiap gambar yang dihubungkan dengan
kehidupan sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama
masyarakat indonesia.

Potret Kehidupan di Pegunungan (Kelompok 1)

Potret kehidupan di pesisir (Kelompok 2)

Potret kehidupan di perkotaan (Kelompok 3)
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Kegiatan Pembelajaran

Potret kehidupan di desa (Kelompok 4)
2. Dari masing masing gambar tersebut, diskusikan bersama
kelompok?
3. Pernahkah kamu melihat kehidupan seperti gambar tersebut?
4. Aktifitas apa yang dilakukan oleh masyarakat pada gambar
tersebut yang dihubungkan dengan aspek sosial, ekonomi,
budaya, etnis, dan agama?
5. Dapatkah kalian mencari contoh gambar kegiatan yang sejenis
dengan gambar tersebut dan memberikan penjelasannya?
Dari gambar di atas, jika dikaitkan dengan karakteristik geografis
Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim dan agraris terhadap
kehidupan Sosial, Ekonomi, Budaya, etnis, dan agama Buatlah
beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya operasional!
Contoh Daftar Pertanyaan yang telah teridentifikasi:
1. Apakah kegiatan atau peristiwa yang terjadi di atas?
2. Apa saja yang memengaruhi kegiatan masyarakat di atas?
3. Apakah terdapat hubungan kondisi lingkungan tempat tinggalnya
dengan kegiatan tersebut?
4. Mengapa mereka harus melakukan kegiatan itu?
5. Bagaimana hubungannya terhadap kehidupan sosial masyarakat
setempat?
6. Bagaimana hubungannya terhadap kehidupan ekonomi
masyarakat setempat?
7. Bagaimana hubungannya terhadap kehidupan budaya masyarakat
setempat?
8. Bagaimana hubungannya terhadap kehidupan etnis masyarakat
setempat?
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Unit Pembelajaran
Keragaman Interaksi dan Perubahan Sosial
Lingkup Provinsi

Kegiatan Pembelajaran
9. Bagaimana hubungannya terhadap kehidupan beragama
masyarakat setempat?
10.Apakah kegiatan tersebut terjadi di daerah dimana kamu tinggal?
11.Mengapa di daerahmu termasuk dalam kategori tersebut ? coba
uraikan dan jelaskan.
Diskusilah dengan teman di kelompokmu untuk menyusun rencana
atau cara mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas!
Contoh Rencana kerja:
1.
2.
3.
4.

Menentukan sumber belajar (buku, koran, internet, dll)
Membaca uraian materi pelajaran
Menggali informasi melalui perpustakaan.
Bertanya kepada guru atau tenaga kependidikan di lingkungan
sekolah
5. Menuliskan ringkasan hasil membaca
Jawaban Pertanyaan:
1. Apakah kegiatan

atau

peristiwa

yang

terjadi

di

atas

?

............................................................................................................................................
.......................................................................................................................
2. Apa saja yang memengaruhi terjadinya kegiatan di atas?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
....................................................................................................................
3. Apakah terdapat hubungan kondisi lingkungan tempat tinggalnya
dengan kegiatan tersebut?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Mengapa mereka harus melakukan kegiatan itu?
............................................................................................................................................
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Kegiatan Pembelajaran
............................................................................................................................................
.....................................................................................................................
5. Bagaimana hubungannya terhadap kehidupan sosial masyarakat
setempat?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
....................................................................................................................
6. Bagaimana

hubungannya

terhadap

kehidupan

ekonomi

masyarakat setempat?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
....................................................................................................................
7. Bagaimana hubungannya terhadap kehidupan budaya masyarakat
setempat?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
....................................................................................................................
8. Bagaimana hubungannya terhadap kehidupan etnis masyarakat
setempat?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
....................................................................................................................
9. Bagaimana

hubungannya

terhadap

kehidupan

beragama

masyarakat setempat?
..........................................................................................................................................
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Unit Pembelajaran
Keragaman Interaksi dan Perubahan Sosial
Lingkup Provinsi

Kegiatan Pembelajaran
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................
10. Apakah kegiatan tersebut terjadi di daerah dimana kamu tinggal?
....................................................................................................................................
11. Mengapa di daerahmu termasuk dalam kategori tersebut ? coba
uraikan dan jelaskan.
....................................................................................................................................
Catatan hasil diskusi:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................

Catatan hasil Verifikasi:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..........................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..........................................................
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Kegiatan Pembelajaran
Kesimpulan:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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Unit Pembelajaran
Keragaman Interaksi dan Perubahan Sosial
Lingkup Provinsi
C. Bahan Bacaan 1

Indahnya Kebersamaan
Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Dari Sabang sampai
Marauke, terdapat perbedaan kebudayaan dalam kehidupan masyarakatnya.
Bahkan, satu kabupaten dalam satu provinsi juga memiliki perbedaan
kebudayaan.
Keragaman adalah suatu kondisi
pada

kehidupan

masyarakat.

Keragaman dapat terjadi pada suku
bangsa

(etnis),

sosial,

ekonomi,

budaya, dan agama. Keragaman yang
ada di Indonesia adalah kekayaan
Gambar 1. Rumah Gadang
(sumber: khas yang disebut Rumah
Gadang.
http://www.lihat.co.id/properti/rumahad
at-sumatera-barat.html)

dan keindahan bangsa. Kita harus
bisa mendorong keragaman tersebut
menjadi suatu kekuatan untuk bisa

mewujudkan persatuan dan kesatuan.
Keragaman masyarakat dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku, yang
tinggal di wilayah sekitar dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Setiap
suku memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan
budaya. Menurut penelitian badan statistik BPS, yang di lakukan tahun 2010,
di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa.
Keragaman masyarakat sekitar kita disebabkan oleh beberapa hal, di
antaranya sebagai berikut :
Letak strategis wilayah Indonesia
Kondisi negara kepulauan
Perbedaan kondisi alam
Keadaan transportasi dan kumunikasi

47

Penerimaan masyarakat terhadap perubahan
Salah satu suku yang memiliki berbagai macam kebudayaan adalah suku
Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi
Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau Urang
Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Suku Minang
mempunyai rumah adat yang sangat

khas yang disebut dengan rumah

Gadang.
Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti
balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau,
sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah
terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu
disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah
Bagonjong.
Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut
talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas
Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup.
Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari Pasambahan
dan tari Piring.
Tari Pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat
terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu
makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke
mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah
sate padang dan dendeng balado. Orang Minang gemar berdagang dan
merantau ke daerah lain. Legenda Suku Minang yang sangat terkenal adalah
“Malin Kundang”. Bentuk kebudayaan Suku Minang dapat dilihat pada Tabel
1 berikut.
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Tabel 1 Bentuk Kebudayaan Suku Minang
Bentuk
Nama
Kebudayaan
Bangunan
Rumah
Gadang

Gambar

Sumber:
http://www.topindonesiaholidays.com/blog/?p=1
522
Alat musik

Talempong

Sumber:
http://www.wikiwand.com/id/Orkes_talempong
Saluang

Sumber:
http://www.pelangiholiday.com/2013/12/saluan
gseruling-bersuara-lembut-dari.html
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Tarian

Tari
Pasambahan

Sumber:
http://pungkysudrajat.blogspot.co.id/2013/12/t
aripasambahan-ucapan-selamat-datang.html
Tari Piring

Sumber:
http://tempolagu.blogspot.co.id/2016/08/fungsidanmakna-tari-piring-tarian.html
Makanan

Rendang

Sumber:
http://www.indomerchant.com/rendangpadang.
html
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Cerita
rakyat/legen
da

Malin
Kundang

Sumber:
https://steemit.com/history/@alamcraft/thelegendof-malin-kundang

Setelah membaca penjelasan tentang Suku Minang, adakah yang ingin
kamu ketahui lagi tentang suku Minang? Jika ada, tuliskan sebanyakbanyaknya pertanyaamu pada kotak yang sudah disediakan dan diskusikan
jawabannya bersama dengan teman-teman kelompokmu!

Keragaman sosial-budaya tidak hanya ada di daerah Sumatera Barat, Suku
Minang saja. Suku Jawa yang ada di provinsi Jawa Tengah juga mempunyai
keragaman sosial-budaya yang tidak kalah menariknya dengan suku-suku lain
yang ada di Indonesia.
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Bahan Bacaan 2
Keragaman Ekonomi
Keragaman ekonomi atau usaha adalah kondisi di mana pelaku ekonomi
memiliki jenis usaha serta kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Banyak
jenis-jenis usaha yang bisa dijumpai antara lain sebagai berikut:
Usaha ekstraktif, yakni jenis usaha yang mengambil serta menanfaatkan
secara langsung kekayaan yang ada di alam. Contohnya adalah nelayan yang
menangkap ikan di lautan.
Pertanian, Perkebunan & Peternakan, di daerah pedesaan dan
pegunungan banyak orang yang bekerja sebagai petani padi, peternak ayam
dan ada pula yang bekerja di perkebunan dan peternakan.
Usaha Industri, yakni jenis usaha yang menghasilkan produk atau barang
baru atau pun hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi.
Usaha bidang ini banyak di lingkungan perkotaan seperti pabrik tektil, pabrik
elektronik, otomotif, dan lain-lain.
Usaha dagang, yakni usaha di mana pelakunya menjual komoditas tertentu.
Usaha bidang ini terjadi di perkotaan maupun di pedesaan, komoditas yang
dijual mulai dari bahan pokok, bahan bangunan, dan bahan kebutuhan
manusia yang lain.
Usaha jasa, yakni sektor yang fokus pada pelayanan terhadap konsumen,
seperti supir, jasa asuransi, bank, rumah sakit, pegadaian, perkreditan,
pengiriman, sampai tukang pijat.
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Memahami Keragaman Masyarakat Indonesia
Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Letak tersebut
membuat Indonesia berada di tempat yang cukup strategis. Dengan letak yang
cukup strategis tersebut, Indonesia memiliki fasilitas jalur transportasi yang
sangat menguntungkan, baik itu jalur darat, laut, maupun udara. Selain itu,
letak yang strategis ini juga menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis.
Selain memiliki letak dan iklim yang sangat baik, Indonesia juga merupakan
satu-satunya negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Indonesia setidaknya
memiliki 17.504 pulau besar dan pulau kecil dan sekitar 6000 pulau di
antaranya tidak berpenghuni. Pulau tidak berpenghuni ini menyebar di sekitar
garis Khatulistiwa.
Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudera Hindia
dan Samudera Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau tersebut
digabungkan, luas Indonesia mencapai 1,9 juta mil2. Pulau terpadat di
Indonesia terletak di Pulau Jawa. Jumlah penduduk di Pulau ini mencapai
setengah dari jumlah populasi di Indonesia. Oleh karena itu, Pulau Jawa ini
dijadikan sebagai wilayah pusat dari Negara Indonesia, karena ibu kota negara
Indonesia terletak di pulau ini, yaitu Jakarta.
Kebudayaan Indonesia merupakan gabungan dari seluruh kebudayaan lokal
yang telah ada sebelum wilayah tersebut terbentuk menjadi Indonesia pada
1945. Seluruh kebudayaan yang beraneka ragam di Indonesia pada saat itu
menjadi bagian integral dari pada kebudayaan Indonesia.
Pernahkah kalian bepergian ke pulau-pulau atau daerah-daerah lain di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Coba ceritakan pengalaman
kalian ketika berkunjung ke lain pulau atau ke lain daerah tempat tinggal
kalian di depan kelas.
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Nah, dengan mengetahui pulau-pulau atau daerah-daerah di Indonesia kita
dapat mengetahui perbedaan secara kewilayahan dan perbedaan sosial
budaya masyarakat Indonesia.
Aspek kewilayahan menjelaskan, bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau besar
kecil di dalamnya. Satu pulau dengan pulau yang lain dipisahkan oleh
bentangan laut yang sangat luas. Kondisi wilayah yang demikian menjadikan
keterpisahan antara satu bagian wilayah negara dengan wilayah negara yang
lain dalam negara Indonesia. Di samping itu juga terdapatnya jarak yang jauh
antara pusat dengan daerah.
Terbawa oleh kondisi kewilayahan tersebut, perlu disadari oleh semua pihak
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya rawan terjadinya
perpecahan (disintegrasi). Kenyataan lain menunjukkan, bahwa pemerintah
dihadapkan pada persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Aspek sosial budaya menjelaskan, bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh
berbagai macam perbedaan, baik perbedaan suku, ras, agama, kebudayaan,
dan bahasa. Kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan
bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Kenyataan juga
menunjukkan, bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi
konflik antar-kelompok masyarakat yang dilatarbelakangi oleh perbedaanperbedaan tersebut. Sampai saat ini, konflik-konflik yang terjadi tidak
menimbulkan perpecahan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Namun
demikian kenyataan semacam itu perlu manjadikan perhatian semua pihak
agar dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap
terjaga.
Atas dasar dua alasan tersebut, maka penting sekali memahami Keragaman
dalam masyarakat Indonesia yang ditujukan untuk mengusahakan dan
mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Tanpa kesadaran akan keragaman yang kita miliki, bangsa
Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan.
Keragaman 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. Keragaman suku bangsa, budaya, ekonomi, etnis, dan agama menjadi
daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Kita tidak hanya
memiliki keindahan alam, tetapi juga keindahan dalam keragaman masyarakat
Indonesia.
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Perbedaan dalam lingkungan sekolah juga memiliki manfaat bagi pelajar, guru,
dan sekolah. Bayangkan apabila setiap saat semua pelajar dan guru selalu
memiliki pendapat yang sama, cara berpakain yang sama, cara berbicara yang
sama. Maka kehidupan sekolah akan “monoton atau hambar”. Kreatifitas dan
inovasi akan lebih berkembang apabila memungkinkan perbedaan pendapat,
berpikir, dan berkreasi.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal Ujian Sekolah
1.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman
kekayaan alam baik di daratan maupun di laut. Untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, masyarakat penduduk yang tinggal di pesisir pantai
pada umumnya memanfaatkan kekayaan alam berupa
A. budidaya rumput laut, kerang mutiara, dan nelayan
B. lahan untuk pembudidayaan pertanian, perkebunan, dan palawija
C. belerang, sumber air panas dan panorama indah
D. pabrik-pabrik untuk pengolahan kebutuhan masyarakat.
Jawaban benar: A, karena kegiatan ekonomi yang cocok di
pesisir laut adalah dengan bercocok tanam rumput laut,
berbudi daya kerang mutiara dan nelayan.
Jawaban salah pada option B karena pernyataan
pembudidayaan pertanian, perkebunan dan palawija berada
didataran rendah atau dataran tinggi.
Jawaban salah pada option C karena belerang, sumber air
panas terletak di daerah pegunungan.
Jawaban salah pada option D karena pabrik pabrik berada
dikawasan dataran rendah atau daerah yang tidak bisa dipakai
untuk lahan pertanian.

2. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis yang
sangat beragam. Hal ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia
yang menetap pada suatu wilayah tersebut.
Berikut adalah aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh kondisi geografis,
kecuali. ..
A. penduduk di dataran tinggi bekerja di sektor perdagangan dan
pelayanan jasa
B. penduduk di sekitar pantai bekerja sebagai nelayan dan penjual jasa
wisata
C. penduduk dataran rendah bekerja pada sektor pertanian dan ladang
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D. penduduk di pegunungan bekerja di sektor pertanian, ladang dan
buruh perkebunan.
Jawaban benar: A, Aktivitas manusia sangat berpengaruh
terhadap lingkungan tempat tinggalnya, sangat kecil prosentase
penduduk di dataran tinggi bekerja di sektor perdagangan dan
pelayanan jasa, yang lebih cocok adalah bekerja pada bidang
perkebunan dan pertanian.
Jawaban salah pada option B, C dan D karena pernyataan
jawaban sudah sesuai antara tempat tinggal dengan
pekerjaannya.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Penilaian

adalah

proses

pengumpulan

dan

pengolahan

informasi

untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian
belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik yang meliputi aspek:
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan oleh
pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku
peserta

didik.

penguasaan

Penilaian

pengetahuan

pengetahuan

peserta

dilakukan
didik,

untuk

mengukur

sedangkan

penilaian

keterampilan dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik
menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian
hasil

belajar

oleh

pendidik

ini

bertujuan

untuk

memantau

dan

mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar
peserta didik secara berkesinambungan.
Penyempurnaan

kurikulum

2013

antara

lain

pada

standar

isi

diperkaya dengan kebutuhan peserta didik untuk berpikir kritis dan
analitis sesuai dengan standar internasional, sedangkan pada standar
penilaian memberi ruang pada pengembangan instrumen penilaian
yang

mengukur

berpikir

diharapkan

dapat

kemampuan

berpikir
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tingkat

membantu
tingkat

tinggi.

peserta
tinggi

Penilaian

didik

(Higher

untuk
Order

hasil

belajar

meningkatkan
Thinking

Skills
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/HOTS),
didik

karena

untuk

berpikir

berpikir

tingkat

secara

tinggi

luas

dapat

dan

mendorong

mendalam

peserta

tentang

materi

pelajaran.
Penilaian berorientasi HOTS bukanlah sebuah bentuk penilaian yang
baru

bagi

berorientasi

guru

dalam

HOTS

ini

melakukan

penilaian.

memaksimalkan

Tetapi

keterampilan

penilaian

guru

dalam

melakukan penilaian. Guru dalam penilaian ini harus menekankan
pada

penilaian

meningkatkan

sikap,

pengetahuan

keterampilan

dan

peserta

keterampilan
didik

yang

bisa

dalam

proses

Pertama,

mengukur

pembelajaran berorientasi HOTS.
Beberapa

karakteristik

pengembangan

soal

HOTS,

kemampuan berpikir tingkat tinggi sehingga menuntut peserta didik benarbenar berfikir tidak hanya mengingat. Kedua, berbasis pada permasalahan
kontekstual.

Ketiga,

menggunakan

stimulus

yang

menarik.

Keempat,

mengelola kompleksitas kognitif dan tingkat kesukaran secara terpisah.
Karakteristik

tersebut

diimplementasikan

dalam

langkah-langkah

pembuatan soal HOTS seperti: menganalisis KD, menentukan stimulus yang
menarik dan kontekstual, menyusun kisi-kisi soal, menuliskan butir soal
sesuai dengan kisi-kisi dan pedoman penulisan butir soal, serta membuat
kunci jawaban atau pedoman penskoran.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

: Sekolah Dasar (SD)
: IPS
: 120 menit
:2
: 2018/2019

Kompetensi yang
Diuji
3.2 Menganalisis
hubungan
keragaman ekonomi
dengan
karakteristik ruang
di provinsi setempat
sebagai identitas
bangsa Indonesia
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Lingkup
Materi

Materi

Indikator
Soal

keragaman keragaman PD dapat
Menganalisis
sosial,
ekonomi
hubungan
ekonomi,
keragaman
budaya,
ekonomi
dengan
etnis, dan
karakteristik
agama
ruang di
provinsi
setempat
sebagai
identitas
bangsa
Indonesia

No

2

Level
Bentuk
Kognitif
Soal

L3

Pilihan
ganda
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

PAKET - A

Jenis Sekolah

: SD/MI

Kurikulum

: 2013

Kelas

: V

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Mata Pelajaran

: IPS

Nama Penyusun

: Muhajir

KOMPETENSI
DASAR

Mengidentifikasi
keragaman sosial,
ekonomi, budaya,
etnis, dan agama di
provinsi setempat
sebagai identitas
bangsa Indonesia;
serta hubungannya
dengan karakteristik
ruang

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
1

√

Penalaran

Jono siswa kelas V anak bungsu dari empat
bersaudara. Kakak sulung Jono pembuat kerajinan
kulit kerang dan kakak nomor dua ahli dalam
memasarkan kerajinan kulit kerang, dan kakak yg
nomor tiga sedang belajar di SMK. Ayah Jono
serang nelayan. Keadaan keluarga Jono merupakan
cerminan masyarakat yang tinggal di daerah ….
A. pesisir pantai, karena keluarga Jono mempunyai
keahlian mengolah Ikan laut.

keragaman sosial,
ekonomi, budaya,
etnis, dan agama

B. pesisir pantai, karena kakak Jono yang nomor
tiga memiliki ahli dibidang mekanik otomotif.
C. pesisir pantai, karena ayah Jono bekerja sebagai
nelayan dan kakaknya memiliki keahlian
membuat kerajinan dari bahan kulit kerang.

MATERI :

keragaman
ekonomi

Peserta Didik dapat
Mengnalisis
hubungan
keragaman ekonomi
dengan karakteristik
ruang di provinsi

Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL

LINGKUP MATERI:

INDIKATOR SOAL

Pengetahuan/
Pemahaman

Kunci
Jawaban

D. perkotaan, karena kakak Jono memiliki keahlian
di bidang pemasaran.

C

61

setempat sebagai
identitas bangsa
Indonesia
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KESIMPULAN
Unit ini dibuat untuk membantu guru dalam menjalankan tugasnya agar dapat
meningkatkan pembelajaran di kelas dengan berorienasi Higher-order
thinking skills (HOTS) dan pembelajaran abad 21. Dalam melaksanakan
pembelajaran berpikir tingkat tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan yang
dimulai dari suatu kondisi kehidupan sehari-hari yang sangat dekat dengan
siswa. Berikut ini adalah ringkasan keterkaitan KD, kenyataan hidup,
pembelajaran dan soal.
Kompetensi
Dasar

Aplikasi ke
Dunia Nyata

Aktivitas
Pembelajaran

Pengembangan
Soal

Mengidentifikasi
keragaman
sosial, ekonomi,
budaya, etnis,
dan agama di
provinsi
setempat
sebagai identitas
bangsa
Indonesia; serta
hubungannya
dengan
karakteristik
ruang.

Berbagai contoh
aktivitas
kehidupan
sehari-hari yang
paling dekat
dengan peserta
didik

Menggunakan
model Discovery
learning,
problem based
learning, Project
based learning,
dll

Dikembangkan
soal HOTS, yaitu
menggunakan
stimulus berupa
ilustrasi tentang
kegiatan
keragaman, dan
soal yang
dikembangkan
harus 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 penilaian.
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UMPAN BALIK
Setelah mengikuti pembelajaran Unit ini, cobalah Bapak Ibu peserta untuk
lebih peka terhadap kehidupan keseharian siswa baik di lingkungan rumah,
sekolah, maupun lingkungan tempat bermainnya. Galilah kenyataan yang
dapat dijadikan bahan untuk memberi stimulus/rangsangan pada siswa.
Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari siswa berkaitan dengan keragaman
karakteristik individu akan membantu siswa lebih memahami dan menerima
keragaman.
Periksa kembali perencanaan pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Kilas
balik proses pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat, 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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PENGANTAR
Perubahan Sosial Budaya dalam rangka Modernisasi Bangsa Indonesia
Unit ini memberikan bahasan dan contoh pembelajaran dalam sebuah
kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Aktifitas ini melibatkan
peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dan
mengacu pada pembelajaran berorientasi High Order Thingking Skils (HOTS),
untuk mencapai keterampilan abad 21 dalam muatan pelajaran IPS SD kelas
VI.
Unit ini membahas tentang perubahan sosial budaya dalam rangka
modernisasi bangsa Indonesia. Unit ini sesuai dengan kompetensi dasar yang
ada pada permendikbud nomor 37 tahun 2018. Aplikasi pada dunia nyata
yang disediakan dapat digunakan sebagai referensi untuk memudahkan
pembelajaran di kelas. Unit ini juga dilengkapi dengan pengembangan
penilaian yang terdiri dari pembahasan soal-soal Ujian Akhir Sekolah
Berstandar Nasional (UASBN) dan penyusunan soal HOTS.
Unit ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif kepada guru kelas agar
lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran di kelas sehingga
dapat meningkatkan kompetensi secara langsung kepada peserta didik. Unit
ini juga berfungsi sebagai stimulan yang dapat memberikan rangsangan positif
bagi guru untuk lebih kreatif dalam mengembangkan pembelajaran baik dari
segi strategi, media, penilaian, dan proses lain yang berorientasi HOTS.
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Dengan demikian diharapkan guru dapat memperkaya Unit dengan membuat
contoh

contoh

pembelajaran

yang

lain,

sehingga

bisa

menambah

perbendaharaan pembelajaran yang berorientasi HOTS.

Penyusun
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
No

Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

Kelas

3.2

Pengetahuan

Pengetahuan

VI

Menganalisis perubahan
sosial budaya dalam rangka
modernisasi bangsa
Indonesia.

1. Menganalisis perubahan
sosial dalam rangka
modernisasi bangsa
Indonesia
2. Menganalisis perubahan
budaya dalam rangka
modernisasi bangsa
Indonesia

4.2

Keterampilan

Keterampilan

Menyajikan hasil analisis
mengenai perubahan sosial
budaya dalam rangka
modernisasi bangsa
Indonesia

1. Menyajikan hasil analisis
mengenai perubahan
sosial dalam rangka
modernisasi bangsa
Indonesia

VI

2. Menyajikan hasil analisis
mengenai perubahan
budaya dalam rangka
modernisasi bangsa
Indonesia
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator Pengetahuan

Indikator Keterampilan

Kelas

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

VI

3.2.1 Menjelaskan perubahan

4.2.1 Memanipulasi hasil

sosial dalam rangka

identifikasi perubahan

modernisasi bangsa

sosial dalam rangka

Indonesia.

modernisasi bangsa
Indonesia.

3.2.2 Menjelaskan perubahan

4.2.2 Memanipulasi hasil

budaya dalam rangka

identifikasi perubahan

modernisasi bangsa

budaya dalam rangka

Indonesia

modernisasi bangsa
Indonesia.

Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.2.3 Menganalisis perubahan

4.2.3 Menyajikan hasil analisis

sosial dalam rangka
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mengenai perubahan
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modernisasi bangsa

sosial dalam rangka

Indonesia.

modernisasi bangsa
Indonesia

3.2.4

Menganalisis perubahan

4.2.4 Menyajikan hasil analisis

budaya dalam rangka

mengenai perubahan

modernisasi bangsa

budaya dalam rangka

Indonesia.

modernisasi bangsa
Indonesia

Indikator Pengayaan

4.2.5 Membuktikan

Indikator Pengayaan

VI

4.2.5 Mengembangkan hasil

perubahan sosial dalam

analisis mengenai

rangka modernisasi

perubahan sosial dalam

bangsa Indonesia.

rangka modernisasi
bangsa Indonesia

4.2.6 Membuktikan
perubahan budaya

4.2.6 Mengembangkan hasil
analisis mengenai
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dalam rangka

perubahan budaya dalam

modernisasi bangsa

rangka modernisasi

Indonesia.

bangsa Indonesia
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
A. Interaksi Manusia dengan Lingkungan
Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan
potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran,
pertumbuhan, perkembangan, dan mati. Manusia tidak bisa hidup sendiri
untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Bagaimanapun, ia tetap
memerlukan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia mempunyai
kecendrungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat atau yang
disebut dengan interaksi manusia.
Lingkungan sosial adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari
penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana
terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang
menempatinya. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis,
yang meliputi hubungan antara masing-masing individu, antara kelompok
maupun antara individu dengan kelompok.

Gambar 1 Musyawarah masyarakat dusun Curahancar Rambipuji Jember
tentang pembangunan Jembatan
Sumber: koleksi Penulis
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Kita hidup di dalam masyarakat artinya, kita hidup bersama orang lain, bisa
bersama keluarga, teman-teman, tetangga, penduduk sedesa, penduduk
sekota, atau dengan penduduk yang tinggal satu negara dengan kita. Dalam
kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan,
termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan dan adat
istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut.
Misalnya, saat kita berkunjung ke suatu kampung yang memberlakukan wajib
lapor kepada kepala RT jika kita ingin berkunjung lebih dari 2 x 24 jam, maka
kita harus melaporkan diri kepada kepala RT setempat. Perilaku, aturan, nilai,
norma, kepercayaan dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan.
Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu
masyarakat. Misalnya, suku- suku di Indonesia, mereka memiliki lingkungan
budaya sendiri yang berbeda antara satu suku dengan suku-suku lainnya.
Melalui kebudayaan itu, dapat terlihat ciri khas setiap suku.
Oleh karena itu, kita seharusnya mengetahui tentang kebudayaan bangsa
yang beranekaragam hingga dapat menyesuaikan diri terhadap aturanaturan dan cara-cara beradaptasi terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan agar
keberadaan kita dapat diterima dalam suatu kelompok masyarakat.

B. Perubahan Sosial Budaya
Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir,
berperilaku, dan perubahan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan perubahan
terhadap sistem, struktur, dan fungsi sosial dalam masyarakat. Faktor
penyebab terjadinya perubahan sosial budaya antara lain bertambahnya
penduduk, adanya penemuan baru, terjadinya konflik/peperangan, adanya
perubahan lingkungan alam seperti gempa bumi, sunami atau gunung meletus,
dan adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Salah satu contoh seperti
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pada gambar di bawah ini, pada jaman dulu pak tani membajak sawahnya
dengan bantuan hewan kerbau, namun sekarang sudah menggunakan mesin
pertanian (Traktor).

Gambar 2 Perubahan sosial masyarakat tentang penggunaan alat

Saat ini, kita hidup di era modern dengan berbagai kemudahan yang
ditawarkan berkat kemajuan teknologi dan informasi. Manusia dapat
melakukan apa saja di dunia ini tanpa batas, mereka bisa berkomunikasi,
berdagang, bergerak kemana saja yang mereka inginkan, bergerak antar
pulau, antar negara di dunia ini dapat dilakukan dengan cepat. Pernahkah
anda bertanya kepada orangtua, kakek-nenek atau kerabatmu yang
mengalami masa sebelum modern mengenai kondisi sosial budaya pada masa
itu?
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SOAL-SOAL UN/USBN
A. Soal Ujian Sekolah
1. Seiring dengan berkembangnya zaman, terjadi perubahan pola
hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya, masyarakat lebih
memilih budaya baru yang dinilai lebih praktis. Berikut adalah
pernyataan yang benar tentang perubahan sosial budaya
masyarakat Indonesia sekarang dengan masyarakat 10 — 15 tahun
yang lalu, yaitu...
A. kegiatan surat menyurat kini telah digantikan dengan
teknologi smartphone dan internet sehingga arus informasi
lebih cepat
B. masyarakat Indonesia masih senang menggunakan pakaian
adat dalam kehidupan kesehariannya
C. petani-petani di Indonesia masih banyak yang menggunakan
peralatan tradisional sehingga kalah bersaing dengan petani
dari negara tetangga
D. game online yang beredar adalah pengembangan dari
permainan tradisional Indonesia

Nomor soal

1

Level kognitif

L 3 Penalaran

Indikator yang besesuaian

Menganalisis pengaruh bentuk
interaksi manusia dengan
lingkungan terhadap pembangunan
budaya masyarakat Indonesia
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diketahui

Terjadinya perubahan pola hidup
masyakat yang lebih modern.
Akibatnya, masyarakat lebih
memilih budaya baru yang dinilai
lebih praktis

ditanya

pernyataan yang benar tentang
perubahan sosial budaya
masyarakat Indonesia sekarang
dengan masyarakat 10 — 15 tahun
yang lalu.

2. Perkembangan dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan perubahan
perilaku masyarakat yang bersangkutan. Berbagai perubahan yang terjadi
dalam masyarakat menuntut adanya penyesuaian. Berikut adalah cara
yang benar dalam menyikapi perubahan pada masyarakat, yaitu ... .

A. menerima semua budaya yang masuk dengan suka rela dan tidak
diskriminatif
B. menyesuaikan diri pada perubahan agar tidak dianggap kampungan
C. menerima unsur-unsur baru yang sesuai dengan norma masyarakat
D. berfikir rasional dalam mengadopsi budaya sehingga tidak kehilangan
teman

Nomor soal

2

Level kognitif

L1

Indikator yang besesuaian

Menjelaskan perubahan budaya
dalam rangka modernisasi bangsa
Indonesia.
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diketahui

Perkembangan dalam kehidupan
masyarakat, menyebabkan perubahan
perilaku
masyarakat
yang
bersangkutan, sehingga menuntut
adanya penyesuaian

ditanya

cara yang benar dalam menyikapi
perubahan pada masyarakat
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
KOMPETENSI :
Menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa
Indonesia.

Aktivitas 1
Menjelaskan perubahan sosial dan budaya dalam rangka modernisasi bangsa
Indonesia.
Manusia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan alam di mana ia
bertempat tinggal. Misalnya, pak Muhajir yang tinggal di Jawa Timur dipindah
tugaskan di negara Malaysia yang mayoritas penduduknya berbahasa melayu
dan inggris. Maka pak muhajir harus bisa menyesuaikan diri dengan
komunitas yang ada di negara Malaysia. Perubahan sosial budaya meliputi
berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan perubahan alat-alat untuk
memenuhi kebutuhan manusia
Pada aktivitas ini, peserta didik diminta untuk berdiskusi bersama teman
sebangku untuk mengerjakan LKS 1 yang telah disiapkan.

Aktivitas 2
Menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa
Indonesia

Perubahan

sosial

adalah

perubahan-perubahan

pada

lembaga

kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem
sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara
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kelompok-kelompok dalam masyarakat. (Selo Soemardjan dalam Soerjono
Soekanto (2002))
Pada aktivitas ini, peserta didik diminta untuk berdiskusi sesuai dengan
kelompok yang sudah dibentuk untuk mengerjakan LKS 2 yang telah
disiapkan.
Aktivitas belajar dengan menggunakan Model Discovery Learning.
Tahap
Pembelajaran
Apersepsi

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

- Peserta didik membaca buku nonteks +_ 10 menit.
- Guru mengaitkan materi dengan pengalaman
peserta didik atau dengan pembelajaran
sebelumnya. Pertanyaan sederhana yang
disampaikan guru kepada peserta didik:
Pada saat berangkat kesekolah, anak-anak
diantar ayahnya naik apa?
Negara mana yang memproduksi mobil
tersebut?
Apakah Ayahmu membeli Mobil itu di
Jepang? Mengapa?

20 menit
Jawaban yang diharapkan :
Naik Sepeda motor/Mobil.
Di negara Jepang
Tidak. Karena mobil tersebut
dijual di Indonesia

- Mengingatkan kembali materi prasyarat (interaksi
manusia dengan lingkungan akan berpengaruh
terhadap kehidupan sosial dan budaya)

Motivasi
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-

Peserta
arahan
belajar
dengan

didik melakukan ice breaking sesuai
guru yang bisa memotivasi semangat
siswa. Terutama yang berhubungan
materi yang akan dipelajari yaitu

10 menit
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi
bangsa Indonesia.

-

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan
cara penilaian.

Model Discovery learning
Stimulation
(pemberian
rangsangan)

1.

Peserta didik berhitung dari 1 sampai 4 secara
berurutan. Setelah angka 4, kembali hitungan ke
angka 1. Begitu seterusnya sampai seluruh
peserta didik menyebutkan satu bilangan.

2.

Peserta didik membentuk kelompok belajar
berdasarkan kesamaan angka yang disebutkan.
Setiap kelompok membentuk lingkaran kecil.

3.

Satu kelompok mendapat gambar yang baliknya
terdapat teks eksposisi sesuai dengan gambar
sebanyak anggota kelompok.

4.

Guru memberikan gambar di setiap kelompok
belajar. Tersedia 6 gambar, yaitu :

20 menit
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

5. Peserta didik mengamati gambar yang telah
dibagikan.
6. Peserta didik membaca teks eksposisi yang ada
di bahan bacaan.
7. Sikap dan keterampilan peserta didik dinilai
Guru melalui pengamatan.

Statement
(identifikasi
masalah)
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1. Peserta didik menentukan karakteristik dari
gambar-gambar yang diamati.
2. Setiap peserta didik melakukan diskusi dengan
peserta lain dalam satu kelompok mengenai asal
usul, digunakan oleh siapa, fungsi/kegunaan,
dampak positif, dampak negatif.

30 menit
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

3. Dari ide atau gagasan yang disampaikan oleh
setiap anggota kelompok dicatat dan
didiskusikan kembali untuk mendapat
kesepakatan kelompok.
4. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada
LKS.

Data collection
(pengumpulan
data)

1. Peserta didik mencari informasi yang berkaitan
dengan pertanyaan yang diajukan.
2. Peserta didik menggunakan sumber belajar:
perpustakaan, internet, koran, dan buku
penunjang untuk menggali informasi sebanyak
mungkin.
3. Peserta didik membaca bahan ajar yang
diberikan oleh guru.
4. Peserta didik menjawab pertanyaan yang
diajukan. Bahan ajar dapat digunakan sebagai
referensi oleh peserta didik.

60 menit

5. Peserta didik kembali mendiskusikan dari
gagasan yang disampaikan oleh setiap peserta
didik dalam kelompok tersebut.
6. Peserta didik menuliskan hasil jawaban pada
LKS
7. Peserta didik berkonsultasi dengan guru jika
mendapatkan hal yang kurang jelas
8. Ketua kelompok menggabungkan dan menyusun
jawaban hasil kerja anggotanya
9. Guru melakukan pengamatan untuk menilai
sikap dan keterampilan peserta didik
Data processing
(pengolahan
Data)

1. Peserta didik mendiskusikan LK dari teks
eksposisi yang disajikan.

30 menit

2. Peserta didik berkolaborasi dan berkomunikasi
untuk bertukar pendapat, argumentasi, dan ide
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Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

terhadap jawaban yang telah didapatkan secara
mandiri di kelompoknya masing-masing.
3. Guru melakukan pengamatan untuk menilai
sikap dan keterampilan peserta didik

Verification
(pembuktian)

1. Peserta didik menganalisis fungsi dari produk
yang diamati dikaitkan dengan perubahan sosial
dan budaya dalam rangka modernisasi bangsa
Indonesia
2. Peserta didik menganalisis dampak positif dari
produk yang diamati dikaitkan dengan
perubahan sosial dan budaya dalam rangka
modernisasi bangsa Indonesia
3. Peserta didik menganalisis dampak negatif dari
produk yang diamati dikaitkan dengan
perubahan sosial dan budaya dalam rangka
modernisasi bangsa Indonesia..

20 menit

4. Peserta didik mengkonsultasikan hasil diskusi
kelompok dengan guru.
5. Peserta didik memperbaiki hasil jawaban yang
masih kurang tepat.
6. Peserta didik menyajikan teks tentang
globalisasi perubahan sosial budaya dalam
rangka modernisasi bangsa Indonesia
berdasarkan hasil kajian dan diskusi ke dalam
tulisan dengan bahasa sendiri.
Generalization
(menarik
kesimpulan)

1. Peserta didik menarik kesimpulan atas jawaban
dari daftar pertanyaan yang diperoleh.
2. Peserta didik menunjukkan hubungan globalisasi
dengan perubahan sosial budaya bangsa
Indonesia melalui presentasi.
3. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil
presentasi peserta didik.
4. Peserta didik dengan bimbingan guru
menyimpulkan materi pembelajaran
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30 menit
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu! Produk tersebut bisa berupa
pakaian, makanan, peralatan atau produk lain yang ada di sekitar sekolah.
Tuliskan sebanyak-banyaknya pada tabel berikut sambil berdiskusi dengan
teman sebangkumu, dan berikan alasan mengapa produk itu kamu butuhkan!

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Nama Produk

Alasan

Unit Pembelajaran
Perubahan Sosial Budaya
dalam Rangka Modernisasi Bangsa Indonesia
Amati Gambar berikut ini:

Diskusikan secara berkelompok hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut
dari hasil pengamatanmu sehubungan dengan globalisasi. Tuliskan dalam
bentuk pertanyaan.

Tukarkan pertanyaanmu dengan kelompok lain ( kelompok 1 diberikan kepada
kelompok 2, kelompok 2 diberikan kepada kelompok 3, dan seterusnya…. )
diskusikan jawabannya bersama-sama.
Pertanyaan dan jawaban ditulis di kertas Plano, kemudian di tempel di dinding
kelas.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Lembar Kerja yang dikerjakan Peserta didik.
Nama

: ………………………………………………………………………

Kelas

: ………………………………………………………………............

Hari, Tanggal

: ………………………………………………………………………

Materi Pokok

: ………………………………………………………………………

Kegiatan Pembelajaran
1. Peserta didik mengamati gambar yang telah dibagikan pada
setiap kelompok, dengan didampingi guru sambil menjelaskan
karakteristik setiap gambar yang dihubungkan dengan
perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa
Indonesia

2. Dari gambar tersebut, diskusikan bersama kelompok?
3. Pernahkah kamu melihat gambar tersebut?
4. Aktifitas apa yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan
gambar tersebut?
5. Dapatkah kalian mencari contoh gambar yang sejenis dengan
gambar tersebut dan memberikan penjelasannya?
1. Dari gambar di atas, hubungkan dengan perubahan sosial
budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia
Buatlah beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya operasional!
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Kegiatan Pembelajaran
Contoh Daftar Pertanyaan yang telah teridentifikasi:
1.
2.
3.
4.

Apa nama produk pada gambar diatas?
Darimana produk tersebut di buat?
Apa yang menyebabkan produk tersebut dibuat ?
Apakah terdapat hubungan antara produk tersebut dengan kondisi
saat ini?
5. Apakah Kamu membutuhkan produk tersebut?
6. Mengapa kamu menggunakan produk tersebut?
7. Bagaimana hubungan antara produk tersebut terhadap kehidupan
sosial budaya masyarakat tempat kamu tinggal?
8. Bagaimana hubungan antara produk tersebut terhadap kehidupan
sosial budaya bangsa Indonesia?
9. Apa dampak positif dari produk tersebut?
10.Apa dampak negatif dari produk tersebut?
Diskusilah dengan teman di kelompokmu untuk menyusun rencana atau
cara mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas!
Contoh Rencana kerja:
1.
2.
3.
4.

Menentukan sumber belajar (buku, koran, internet, dll)
Membaca uraian materi pelajaran
Menggali informasi melalui perpustakaan.
Bertanya kepada guru atau tenaga kependidikan di lingkungan
sekolah
5. Menuliskan ringkasan hasil membaca
Jawaban Pertanyaan:
1. Apa nama produk pada gambar diatas?
...................................................................................................................................
2. Darimana produk tersebut di buat?
...................................................................................................................................

3. Apa yang menyebabkan produk tersebut dibuat ?
...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................
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Kegiatan Pembelajaran

4. Apakah terdapat hubungan antara produk tersebut dengan kondisi
saat ini?
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................

5. Apakah Kamu membutuhkan produk tersebut?
.................................................................................................................................

6. Mengapa kamu menggunakan produk tersebut?
............................................................................................................................................
......................................................................................................................

7. Bagaimana hubungan antara produk tersebut terhadap kehidupan
sosial budaya masyarakat tempat kamu tinggal?
...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................
8. Bagaimana hubungan antara produk tersebut terhadap kehidupan
sosial budaya bangsa Indonesia?
...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................
9. Apa dampak positif dari produk tersebut?
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................

10. Apa dampak negatif dari produk tersebut?
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................
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Kegiatan Pembelajaran

Catatan hasil diskusi:
..............................................................................................................................................
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C. Bahan Bacaan 1

Perubahan Sosial Budaya
Perubahan sosial budaya terjadi di masyarakat akibat adanya pengaruh
modernisasi, termasuk teknologi. Saat ini, kamu hidup di era modern dengan
berbagai kemudahan yang ditawarkan berkat kemajuan teknologi dan
sebagainya. Pernahkah kamu bertanya kepada orangtua, kakek-nenek atau
kerabatmu yang mengalami masa sebelum modern mengenai kondisi sosial
budaya pada masa itu?
Berdasarkan kisah yang kamu dengar, diketahui bahwa masyarakat (yang
merupakan sekumpulan individu) akan selalu mengalami perubahan. Kondisi
sosial budaya yang kamu alami sekarang tentu tidak akan sama dengan
kondisi di masa datang.
Tahukah kamu bahwa tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan.
Walaupun perubahan tersebut terjadi secara tidak disadari. Namun,
perubahan tersebut akan terasa ketika kita membandingkan masyarakat
tersebut dari masa lalu sampai masa kini. Perubahan tersebut dapat dilihat
dari cara berpakaian, cara bertutur, cara belajar, perubahan norma, dan
sebagainya. Perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut disebabkan
oleh banyaknya faktor-faktor yang memengaruhi. Karenanya perubahan yang
terjadi di dalam masyarakat itu dikatakan berkaitan dengan hal yang
kompleks.
Coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Bandingkan antara dua gambar
di baris atas dengan dua gambar di baris bawah.
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Pernahkah kamu melihat perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggalmu?
Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan keadaan beberapa tahun
yang lalu saat kamu kecil? Setelah kamu mengamati keempat gambar di atas,
perbedaan kondisi apa yang dapat kamu lihat? Ya, gambar di atas
menunjukkan keadaan bangsa Indonesia sebelum merdeka, merdeka, sampai
menjadi negara berkembang. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat
merupakan sebuah proses panjang. Proses perubahan sosial budaya yang
terjadi di masyarakat tidak lepas oleh adanya pengaruh modernisasi.
Bukankah kamu sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan modernisasi
dan apa saja contohnya? Ternyata, modernisasi dan perubahan sosial budaya
adalah dua hal yang saling berkaitan. Modernisasi dapat memengaruhi
terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Namun, modernisasi
dapat pula terjadi sebagai dampak dari perubahan sosial budaya. Lalu, apakah
yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya?
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Perubahan

sosial

adalah

perubahan-perubahan

pada

lembaga

kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem
sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara
kelompok-kelompok dalam masyarakat. (Selo Soemardjan dalam Soerjono
Soekanto (2002)). Batasan ruang lingkup perubahan sosial, mencakup unsurunsur kebudayaan, baik yang bersifat materiil maupun yang tidak bersifat
materiil (imateriil) dengan menekankan pengaruh yang besar dari unsurunsur kebudayaan yang materiil terhadap unsur imateriil. (William Ogburn
dalam Elly M. Setiadi (2011)).
Dari pengertian tersebut, diketahui bahwa perubahan sosial merupakan
perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Perubahan
budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, baik
berupa artefak, benda, ataupun ide gagasan. Perubahan sosial dan perubahan
budaya merupakan hal yang berbeda, tetapi keduanya mempunyai
keterkaitan.
Perubahan budaya dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam
masyarakat. Perubahan budaya yang terjadi banyak dipengaruhi oleh
modernisasi yang kemudian dapat menimbulkan gejala perubahan sosial.
Contoh:
•

perubahan di bidang elektronik sebagai salah satu gejala modernisasi
membawa pengaruh besar dalam pengiriman uang. Dahulu pengiriman
uang dilakukan melalui wesel, sekarang orang bisa mengirimkan uang
melalui ATM, internet banking, atau sms banking. Proses pengiriman
uang tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan mudah sehingga
terjadi efisiensi waktu.
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Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terutama
internet, terjadi perubahan budaya dalam masyarakat. Beragam aspek
kehidupan dipermudah dengan adanya internet. Perubahan sosial pun
terjadi misalnya dalam bentuk perubahan interaksi perdagangan. Bila
sebelumnya transaksi jual beli terjadi di pasar di mana penjual dan
pembeli saling bertemu, kini banyak pembeli yang memilih melakukan
belanja online melalui internet. Interaksi antara penjual dan pembeli
pun makin minim.

Bisakah kamu memberikan contoh perubahan sosial dan budaya
lainnya?
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
Pada bagian ini akan dibahas contoh soal Ujian Sekolah sebagai berikut:
1.

Seiring dengan berkembangnya zaman, terjadi perubahan pola
hidup masyakat yang lebih modern. Akibatnya, masyarakat lebih
memilih budaya baru yang dinilai lebih praktis. Berikut adalah
pernyataan yang benar tentang perubahan sosial budaya
masyarakat Indonesia sekarang dengan masyarakat 10 — 15 tahun
yang lalu, yaitu...
A. kegiatan surat menyurat kini telah digantikan dengan teknologi
smartphone dan internet sehingga arus informasi lebih cepat
B. masyarakat Indonesia masih senang menggunakan pakaian adat
dalam kehidupan kesehariannya
C. petani-petani di Indonesia masih banyak yang menggunakan
peralatan tradisional sehingga kalah bersaing dengan petani
dari negara tetangga.
D. game online yang beredar adalah pengembangan dari
permainan tradisional Indonesia
Jawaban benar: A perkembangan teknologi dan informasi
berkembang sangat cepat, sehingga manusia sudah tidak lagi
menggunakan jasa pengiriman surat menyurat, tetapi langsung
melalui smartphone atau internet.
Jawaban salah pada option B karena pernyataannya masih
menonjolkan tradisi, tidak memilih budaya baru.
Jawaban salah pada option C karena pernyataannya masih
menggunakan peralatan tradisional
Jawaban salah pada option D karena game online bukan
pengembangan permainan tradisional Indonesia

2.

Perkembangan dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan
perubahan perilaku masyarakat yang bersangkutan. Berbagai
perubahan yang terjadi dalam masyarakat menuntut adanya
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penyesuaian. Berikut adalah cara yang benar dalam menyikapi
perubahan pada masyarakat, yaitu...
A. menerima semua budaya yang masuk dengan suka rela dan tidak
diskriminatif
B. menyesuaikan diri pada perubahan agar tidak dianggap
kampungan
C. menerima unsur-unsur baru yang sesuai dengan norma
masyarakat
D. berfikir rasional dalam mengadopsi budaya sehingga tidak
kehilangan teman.
Jawaban benar: C, menerima unsur-unsur baru yang sesuai dengan
norma masyarakat. Tidak semua budaya yang masuk kita digunakan
dalam kehidupan masyarakat, karena budaya yang masuk itu belum
tentu baik dan dapat diterima oleh masyarakat.
Jawaban salah pada option A, B, dan D karena pernyataannya
bukan sikap yang benar dalam menyikapi perubahan.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Penilaian

adalah

proses

pengumpulan

dan

pengolahan

informasi

untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian
belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik yang meliputi aspek:
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan oleh
pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku
peserta

didik.

penguasaan

Penilaian

pengetahuan

pengetahuan

peserta

dilakukan
didik,

untuk

mengukur

sedangkan

penilaian

keterampilan dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik
menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian
hasil

belajar

oleh

pendidik

ini

bertujuan

untuk

memantau

dan

mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar
peserta didik secara berkesinambungan.
Penyempurnaan

kurikulum

2013

antara

lain

pada

standar

isi

diperkaya dengan kebutuhan peserta didik untuk berpikir kritis dan
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analitis sesuai dengan standar internasional, sedangkan pada standar
penilaian memberi ruang pada pengembangan instrumen penilaian
yang

mengukur

diharapkan

berpikir

dapat

tingkat

membantu

tinggi.

peserta

Penilaian

didik

hasil

untuk

belajar

meningkatkan

kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills
/HOTS),
didik

karena

untuk

berpikir

berpikir

tingkat

secara

tinggi

luas

dapat

dan

mendorong

mendalam

peserta

tentang

materi

pelajaran.
Penilaian berorientasi HOTS bukanlah sebuah bentuk penilaian yang
baru

bagi

guru

berorientasi

dalam

HOTS

ini

melakukan

penilaian.

memaksimalkan

Tetapi

keterampilan

penilaian

guru

dalam

melakukan penilaian. Guru harus menekankan pada penilaian sikap,
pengetahuan

dan

keterampilan

yang

bisa

meningkatkan

keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran berorientasi
HOTS.
Beberapa

karakteristik

mengukur
peserta
berbasis
stimulus
dan

kemampuan

didik

tingkat

berpikir

benar-benar

pada
yang

pengembangan

berfikir

permasalahan
menarik. Keempat,

kesukaran

diimplementasikan

dalam

tingkat

secara

soal
tinggi

tidak

HOTS,

Pertama,

sehingga

menuntut

hanya

mengingat. Kedua,

kontekstual. Ketiga,
mengelola
terpisah.

langkah-langkah

menggunakan

kompleksitas
Karakteristik

pembuatan

soal

kognitif
tersebut
HOTS

seperti: menganalisis KD, menentukan stimulus yang menarik dan
kontekstual, menyusun kisi-kisi soal, menuliskan butir soal sesuai
dengan kisi-kisi dan pedoman penulisan butir soal, serta membuat
kunci jawaban atau pedoman penskoran.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

: Sekolah Dasar (SD)
: IPS
: 120 menit
:2
: 2018/2019

Kompetensi yang
Diuji

Lingkup
Materi

Menganalisis
perubahan sosial
budaya dalam
rangka
modernisasi
bangsa
Indonesia.

Keragaman
interaksi
dan
perubahan
sosial
lingkup
Nasional

Materi

Perubahan
sosial
budaya

Indikator
Soal

No

Peserta didik
dapat
menganalisis
perubahan
sosial
budaya
masyarakat
modern
bangsa
Indonesia

1
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Level
Bentuk
Kognitif
Soal

L3

Pilihan
ganda
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

Jenis Sekolah

: SD/MI

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VI

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Mata Pelajaran

: IPS

Nama Penyusun

: Muhajir

Buku Sumber :
Pengetahuan/

KOMPETENSI
DASAR

Menganalisis
perubahan
sosial budaya
dalam rangka
modernisasi
bangsa
Indonesia

Aplikasi

√

Penalaran

Pemahaman

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
1

LINGKUP
MATERI:

1. Perhatikan pernyataan berikut:
1.
2.
3.

Keragaman
interaksi dan
perubahan
sosial lingkup
Nasional

4.
5.

Banyak orang bali yang menguasai bahasa asing
Penjual dan pembeli tidak bertemu secara
langsung.
Masyarakat menyaksikan pertandingan sepak
bola dari luar negeri secara langsung di TV.
Petani menggunakan Kerbau dalam membajak
sawah.
Budi membeli alat-alat tulis di supermarket

perubahan interaksi yang terjadi dimasyarakat
MATERI :

Perubahan
sosial budaya
INDIKATOR
SOAL:

modern ditunjukkan pada nomor....
Kunci
Jawaban

A. 1, 2, 3, dan 4

B

C. 2, 3, 4, dan 5

B. 1, 2, 3, dan 5
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Peserta didik
dapat
menganalisis
perubahan
sosial budaya
masyarakat
modern bangsa
Indonesia
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D. 1, 3, 4, dan 5
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KESIMPULAN

Unit ini dibuat untuk membantu guru dalam menjalankan tugasnya supaya
dapat meningkatkan pembelajaran di kelas dengan berorienasi Higher-order
thinking skills (HOTS) dan pembelajaran abad 21. Dalam melaksanakan
pembelajaran berpikir tingkat tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan yang
dimulai dari suatu kondisi kehidupan sehari-hari yang sangat dekat dengan
siswa. Berikut ini adalah ringkasan keterkaitan KD, kenyataan hidup,
pembelajaran dan soal.

Kompetensi
Dasar

Aplikasi ke
Dunia Nyata

Aktivitas
Pembelajaran

Pengembangan
Soal

Menganalisis
perubahan sosial
budaya dalam
rangka
modernisasi
bangsa
Indonesia

Berbagai contoh
aktivitas
kehidupan
sehari-hari yang
paling dekat
dengan peserta
didik.

Menggunakan
model Discovery
learning,
problem based
learning, Project
based learning,
dll

Dikembangkan
soal HOTS, yaitu
menggunakan
stimulus berupa
ilustrasi tentang
kegiatan
keberagaman,
dan soal yang
dikembangkan
harus 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 penilaian.
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UMPAN BALIK

Setelah mengikuti pembelajaran Unit ini, cobalah Bapak Ibu untuk lebih peka
terhadap kehidupan keseharian siswa baik di lingkungan rumah, sekolah,
maupun lingkungan tempat bermainnya. 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
keragaman.
Periksa kembali perencanaan pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Kilas
balik proses pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat, 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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Peran guru dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci
keberhasilan belajar peserta didik. Guru profesional adalah guru yang
kompeten dalam membangun dan mengembangkan proses pembelajaran
yang efektif, sehingga dapat mengubah perilaku peserta didik yang baik dan
berkualitas. Karena tuntutan jaman yang semakin kompetitif, guru
profesional dituntut untuk dapat menyusun program pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, menganalisa hasil
evaluasi, menyusun program perbaikan dan pengayaan 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 berorienasi 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, yang akhirnya akan meningkatkan kompetensi
siswa dalam mempelajari materi IPS di SD.
Semoga unit pembelajaran ini dapat memperkaya dan memberikan
kontribusi posisitf kepada kinerja guru dan kemajuan pendidikan di
Indonesia.
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