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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

Unit “Pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia” ini membahas
tentang pengaruh Hindu-Buddha dan Islam pada kehidupan masyarakat
Indonesia. Materi ini merupakan bagian dari materi Sejarah Perjuangan
Bangsa Indonesia yang terintegrasi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan
Sosial.
Unit ini merupakan bahan pengayaan dari materi Sejarah Perjuangan Bangsa
Indonesia yang sudah ada pada Buku Siswa. Oleh karena itu, bahan ini dapat
dimanfaatkan oleh guru untuk menyampaikan materi-materi IPS Terpadu.
Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar kelas IV, khususnya
KD pengetahuan dan KD kerampilan yang erat kaitannya dengan materi
sejarah dalam IPS Terpadu, indikator pencapaian kompetensi yang diuraikan
menjadi IPK penunjang, IPK kunci dan IPK pengayaan. Aplikasi materi dalam
dunia nyata yang dilengkapi dengan artikel dan contoh soal materi ujian
sekolah mata pelajaran IPS. Contoh soal masing-masing berhubungan dengan
materi, bertujuan untuk lebih menekankan bahwa unit pembelajar ini lebih
diorientasikan pada hasil belajar peserta didik khususnya dalam menghadapi
Ujian Sekolah.
Unit ini juga dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran melalui pendekatan
saintifik berbasis kecakapan abad 21. Aktivitas pembelajaran ini dirancang
untuk dapat mengarahkan peserta didik mencapai indikator yang ditentukan.
Kegiatan aktivitas pembelajaran dilengkapi pula dengan Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD). Untuk memberikan tambahan wawasan bagi guru dan
peserta didik, diberikan pula bahan bacaan untuk materi “Pengaruh HinduBuddha dan Islam di Indonesia.
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Pada bagian akhir, contoh soal yang diuraikan pada bagian sebelumnya
dianalisis dan dibahas dengan mengaitkan dengan aktivitas dan bahan
bacaan yang telah diberikan sebelumnya. Sebagai pengembangan penilaian
yang berbasis pada pembelajaran HOTS khusus bagi guru diberikan contoh
bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda yang mengukur keterampilan
berpikir tinggat tinggi peserta didik.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas IV
dan dijabarkan dalam beberapa target kompetensi:
KD Pengetahuan

Target Kompetensi

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu

1. Mengidentifikasi kerajaan Hindu

dan/atau Buddha dan/atau Islam

dan/atau Buddha di lingkungan

di lingkungan daerah setempat,

daerah setempat

serta

pengaruhnya

pada

kehidupan masyarakat masa kini.

2. Mengidentifikasi kerajaan Islam di
lingkungan daerah setempat
3. Mengidentifikasi

pengaruhnya

pada kehidupan masyarakat masa
kini
KD Ketrampilan
4.4 Menyajikan

hasil

Target KD

identifikasi

1. Menyajikan

hasil

identifikasi

kerajaan Hindu dan/atau Buddha

kerajaan Hindu dan/atau Buddha

dan/atau Islam di lingkungan

di lingkungan daerah setempat

daerah
pengaruhnya

setempat,
pada

masyarakat masa kini.

serta
kehidupan

2. Menyajikan
kerajaan

hasil

Islam

di

identifikasi
lingkungan

daerah setempat
3. Menyajikan
pengaruhnya

hasil
pada

identifikasi
kehidupan

masyarakat masa kini

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pengetahuan
Indikator Pendukung
3.4.1 Mengidentifikasi kerajaan Hindu dan/atau Buddha di salah satu
propinsi di Indonesia
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3.4.2 Mengidentifikasi peninggalan Hindu dan/atau Buddha di salah satu
propinsi di Indonesia
3.4.3 Mengidentifikasi kerajaan Islam di salah satu propinsi di Indonesia
3.4.4

Mengidentifikasi peninggalan Islam di salah satu propinsi di Indonesia

Indikator Kunci
3.4.5 Mengidentifikasi peninggalan Hindu dan/atau Buddha di Indonesia
3.4.6 Mengidentifikasi peninggalan Islam di Indonesia
3.4.7 Menjelaskan peranan tokoh yang berpengaruh pada masa Hindu
dan/atau Buddha
3.4.8

Menjelaskan peranan tokoh yang berpengaruh pada masa Islam

Indikator Pengayaan
3.4.9 Menjelaskan pentingnya peninggalan Hindu dan/atau Buddha di
Indonesia
3.4.10Menjelaskan pentingnya peninggalan Islam di Indonesia
Indikator Keterampilan
Indikator Pendukung
4.6.1 Mengumpulkan informasi mengenai kerajaan Hindu dan/atau Buddha
di salah satu propinsi di Indonesia
4.6.2 Mengumpulkan informasi mengenai kerajaan Islam di salah satu
propinsi di Indonesia
Indikator Kunci
4.6.3 Menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan/atau Buddha di
lingkungan daerah setempat
4.6.4 Menyajikan hasil identifikasi kerajaan Islam di lingkungan daerah
setempat
Indikator Pengayaan
4.6.5 Menarik kesimpulan tentang pengaruh kerajaan Hindu dan/atau
Buddha pada kehidupan masyarakat masa kini
4.6.6 Menarik kesimpulan

tentang pengaruh kerajaan

kehidupan masyarakat masa kini
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Pengaruh Hindu, Buddha dan Islam pada Kehidupan

Masyarakat Indonesia
Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang tersebar di berbagai wilayah
Indonesia, tentunya membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya
masyakat. Pengaruh kerajaan Hindu, Buddha dan Islam tersebut hingga saat
ini masih banyak yang diterapkan, digunakan dan dilestarikan. Beberapa
pengaruh dari kerajaan Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat di
lingkungan sekitar antara lain:
1) Sistem irigasi
Subak adalah sistem irigasi yang ada di Pulau Bali. Sistem irigasi
Subak sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu. Sistem ini bertujuan
menjamin ketersediaan dan keadilan air untuk lahan pertanian yang
diatur oleh adat setempat.
2) Bahasa Indonesia banyak memuat istilah yang erat kaitannnya dengan
ajaran agama Hindu dan Buddha (kata serapan dari Bahasa Sanskerta
seperti: Pancasila, Darma Wanita, Eka Pasertya Panca Karsa dan lainlain).
3) Adat istiadat sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga saat ini
masih dilestarikan dan dijadikan sebagai upacara keagamaan
sekaligus agenda wisata. Hal bisa dlihat dari: upacara Ngaben di Bali,
Kalimasada di Bromo, Upacara Waisak di Magelang.
4) Karya sastra pada masa kerajaan Hindu-Buddha masih mempengaruhi
perkembangan budaya Indonesia, misalnya: Ramayana, Mahabaratha,
Pandawa dan lain-lain.
5) Nama-nama tokoh/ raja masa kerajaan Hindu-Buddha masih
diabadikan menjadi nama tempat bersejarah (kampus, stadion dan
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jalan raya) misanya: Universitas Gajah Mada, Stadion Sriwijaya, Jalan
Hayam Wuruk dan lain-lain.
Pengaruh kerajaan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia terlihat di
berbagai bidang. Terlebih, agama Islam menjadi agama mayoritas penduduk
Indonesia sehingga kebudayaan dan pola hidup masyarakat sangat
dipengaruhi ajaran agama Islam. Pengaruh ajaran agama dan budaya Islam
dalam kehidupan sehari-hari antara lain:
1)

Tahun Masehi dan tahun Hijriyah selalu disandingkan untuk
penanggalan/ kalender yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Hal ini karena banyak masyarakat yang menggunakan penanggalan
Islam (Hijriyah) seperti: Syawal, Rajab, Safar, Dzulhijjah dan lain-lain.

2)

Seni bangunan di lingkungan sekitar merujuk pada model kerajaan
Islam, misalnya: pembangunan masjid di samping alun-alun,
pembuatan kijing di makam umum.

3)

Karya seni masyarakat banyak dipengaruhi oleh kesenian Islami
seperti: hikayat, rebana, syair, wayang, suluk, dan solawat

4)

Tokoh/ raja Islam digunakan sebagai nama bangunan dan tempat
umum, seperti: Universitas Hasanuddin, Universitas Sultan Agung,
Bandara Sultan Iskandar Muda dan lain-lain.

5)

Nama orang juga banyak menggunakan unsur/ kata/ istilah islami
seperti: Ahmad, Rasyid, Karim, Abdul dan lain-lain.

6)

Adat istiadat Islam juga masih dilestarikan dalam acara resmi maupun
adat seperti: pembacaan solawat dalam kegiatan agama atau resmi,
berdoa dan lain-lain.

Sejarah adalah peristiwa atau kejadian masa lampau yang disusun
berdasarkan bukti-bukti atau peninggalan berbagai peristiwa. Periodisasi
sejarah Indonesia dimulai dari masa pra-aksara, Hindu-Buddha, Islam,
kolonial,
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pergerakan,

zaman

Jepang,

proklamasi,

mempertahankan
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kemerdekaan, orde lama, orde baru dan orde reformasi. Masing-masing
periode dapat diungkap sejarah yang terjadi melalui bukti yang ditinggalkan.
Berbagai peninggalan bersejarah di Indonesia merupakan bukti kemajuan
peradaban bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa wajib menghargai
peninggalan bersejarah.
Berbagai bentuk peninggalan bersejarah ditemukan di Indonesia, baik dalam
keadaan utuh maupun sudah rusak. Untuk menjaga kelestarian peninggalan
bersejarah

dibuatlah

museum.

Artikel

berikut

merupakan

contoh

menghargai peninggalan bersejarah yang dapat dilakukan oleh siswa.
Menjaga kelestarian peninggalan bersejarah merupakan wujud dari tanggung
jawab kita semua. Peninggalan bersejarah yang terawat baik akan lestari dan
indah.
Artikel
“Di Museum Mereka Mengenal Sejarah Lebih Nyata”
Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Di Museum Mereka Mengenal
Sejarah Lebih Nyata, http://surabaya.tribunnews.com/2017/10/08/di-museummereka-mengenal-sejarah-lebih-nyata., online. Diakses pada 13 Maret 2019.
Editor: Tri Hatma Ningsih

Gambar 1 Siswa SD Citra Berkat belajar sejarah langsung di Museum Mpu Tantular Buduran

Sumber: http://surabaya.tribunnews.com/2017/10/08/di-museum-merekamengenal-sejarah-lebih-nyata
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MENGENAL sejarah Indonesia akan membosankan bila hanya dipelajari di kelas
tanpa melihat benda peninggalan sejarah secara langsung. Nah, pergi ke Museum
Mpu Tantular, di Buduran, Sidoarjo, menjadi salah satu cara belajar sejarah dengan
menyenangkan. Itu yang dilakukan murid-murid kelas empat di Sekolah Citra Berkat
(SCB) The Taman Dayu, Pandaan, Jumat (18/9/2017).
Kedatangan rombongan disambut petugas museum dengan ramah. Peserta langsung
diantar ke Gedung Von Faber. Sebagai pembuka, ada pengarahan singkat mengenai
profil dan penjelasan koleksi museum oleh tim pemandu wisata.
Agar suasana makin hidup, ketiga pemandu bergantian melempar pertanyaan
kepada siswa, seperti apa saja contoh peninggalan sejarah yang telah diketahuinya.
Siswa berebutan menjawab, ini sekaligus mengingat kembali pelajaran sejarah yang
sudah diterima di sekolah.
Selanjutnya, siswa diajak melihat pemutaran film peninggalan sejarah di Jawa
Timur. Peserta kunjungan terlihat serius menyimak. Sesekali mereka menuliskan
catatan di bukunya.
Pada sesi berikutnya, saatnya berkeliling melihat koleksi peninggalan sejarah di
ruang pameran ditemani tim pemandu wisata. Bila selama ini, mereka hanya
mengetahui benda-benda bersejarah melalui bacaan, di Museum Mpu Tantular
mereka melihat langsung wujud benda-benda sejarah.
Ada koleksi zaman prasejarah, klasik (Hindhu-Buddha), zaman Islam, kolonial dan
modern, termasuk koleksi iptek.
”Dilihat saja, tidak usah dipegang,” seru Anang mengingatkan peserta yang
penasaran.
”Pak Anang, benda apa sih ini?" tanya Melody, sambil menujuk salah satu koleksi.
Dengan sabar dan runtut, Anang menjelaskan nama benda dan kegunaannya dengan
bahasa yang mudah dipahami.
Sejumlah alat percobaan di museum bisa dijajal siswa secara bergantian.
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Menutup kegiatan belajar bersama, guru dan siswa memanfaatkan gazebo sebagai
sarana melengkapi catatan eksplorasi siswa, refleksi pembelajaran, dan makan siang
bersama.
Siswa menikmati kegiatan belajar di museum karena mereka dapat melihat hal baru
dan berbeda dan dapat melihat peninggalan sejarah secara nyata.

B. Keteladanan tokoh pada masa Hindu, Buddha dan Islam
Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari
proses berdiri, berkembang, dan jatuhnya kerajaan-kerajaan yang pernah
ada di bumi Nusantara (nama wilayah kepulauan menunjuk wilayah
Indonesia sekarang). Seperti diketahui, perkembangan bangsa Indonesia
banyak dipengaruhi oleh budaya bangsa lain. Hal ini karena letak wilayah
Nusantara yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Kebudayaan
yang masuk ke wilayah Nusantara, antara lain dipengaruhi oleh agamaagama besar di dunia, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Untuk itulah kerajaankerajaan yang ada di wilayah Nusantara tidak bisa lepas dari pengaruh
agama tersebut.
Sebagai bangsa yang menghargai perjuangan para tokoh pada masa Hindu,
Buddha dan Islam pada awal pengaruhnya di Nusantara, kita patut
mencontoh nilai-nilai positif yang ada

pada tokoh-tokoh tersebut.

Mengedepankan persaudaraan sesama anak bangsa dalam memelihara
lingkungan sosial untuk menumbuhkan kesadaran kolektif.
Meneladani sikap tokoh pada masa perkembangan awal Hindu, Buddha dan
Islam di Nusantara antara lain dapat tercermin dengan bentuk membangun
semangat nasionalisme, memiliki sikap disiplin, jujur dan keras. Sebagaimana
contoh pada artikel berikut ini.
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Artikel
“MENELADANI TOKOH SEJARAH DALAM PENDIDIKAN KARAKTER ANAK
BANGSA”
(sumber:
https://www.kompasiana.com/jbarathan/5517cccc81331101699de471/menelada
ni-tokoh-sejarah, online. Diakses pada 19 Maret 2019)
Pasal

3

UU

Sisdiknas

menyebutkan,

“Pendidikan

Nasional

berfungsi

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warganegara yang Demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan
pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia
yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan
tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya
dan karakter bangsa.
Setiap orang memliki kepribadian, kepribadian bukanlah karakter. Kepribadian
merupakan ciri khas dari seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain.
Keperibadian ini sudah ada sejak manusia dilahirkan. Setiap kepribadian yang
melekat pada seseorang, jelas mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri.
Kepribadian sering diartikan dengan ciri-ciri yang menonjol pada diri seseorang,
seperti kepada orang yang pemalu biasa disebut “berkepribadian pemalu”. Kepada
orang yang suka menolong diberikan sebutan“berkepribadian penolong”, dan
kepada orang yang suka berbohong, munafik, pengecut, dan semacamnya disebut
“tidak berkepribadian”.
Sedangkan karakter (menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia) adalah: sifat-sifat
kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang biasa disebut watak. Karakter berkaitan
dengan sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri
sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa serta alam sekitar, yang terwujud dalam
pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma
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agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Ketika seseorang mulai
mencari solusi agar tidak melakukan atau mengulangi kelemahan-kelemahannya
serta berupaya memperbaiki kesalahan-kesalahannya, maka disinilah akan terlihat
jelas karakter seseorang. Oleh karena itu, muncullah pendidikan karakter. Idealnya
pendidikan karakter sudah diajarkan dan ditanamkan sejak dini oleh orang tua
dirumah, dan guru disekolah. Apa dan bagaimana pendidikan karakter itu?
Pendidikan karakter adalah: pembelajaran mengenai nilai-nilai esensial budi
pekerti, misalnya kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, dan lain-lain sebagainya.
Pendidikan karakter ini mutlak diperlukan mulai dari anak-anak hingga orangorang dewasa. Karena kemajuan suatu negara terletak dipundak orang-orang yang
berkarakter.
Meneladani karakter seorang tokoh sejarah di zaman kejayaan Kerajaan Majapahit
merupakan sebuah alternatif. Gajah Mada adalah seorang tokoh sentral, mahapatih
yang sangat terkenal dengan Sumpah Palapa (tidak akan menikmati kenikmatan
dunia sebelum dapat menyatukan Nusantara). Gajah Mada merupakan satu-satunya
tokoh digjaya pada masa itu di Nusantara. Dikatakan dalam sejarah, salah satu
penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit dikarenakan tidak memiliki lagi orang yang
kuat, jujur, pandai, tenang, teguh, tangkas, serta tegas untuk menggantikan
kedudukan Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit. Dalam buku Negara
Kertagama mengatakan bahwa tabiat dan watak kepemimpinan Gajah Mada adalah
sebagai berikut:
"Sang Gajah Mada Patih ring Wilwatiktawadhika, mantriwira wicaksaneng naya,
matanggwamatya bakti aprabu, wagni wakapadu, sardjawo pasama, dhitsaha tan
lalana, rajadyaksa rumaksa risthiti narendran cakrawartting jagat".
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Artinya:
“Sang Gajah Mada, patih Walwathika, Mantriwira, bijaksana serta setia, bhakti
kepada raja, pasih bicara, jujur pandai, tenang teguh tangkas, serta tegas. Tangan
kanan Maha Raja yang melindungi hidup, menghidupkan kehidupan dunia (artinya
mengatur perekonomian rakyat).”
Selanjutnya di dalam buku Monumen Maha Patih Gajah Mada, dinyatakan ada
beberapa sifat dan watak Gajah Mada yang patut kiranya dikembangkan dalam
pendidikan karakter. Sedikitnya ada 3 (tiga) karakter yang sangat mendasar dari
sekian banyak karakter yang melekat pada diri sang patih Gajah Mada, karakter
tersebut antara lain:
1. Ginong Pratikina, artinya selalu mengerjakan yang baik dan membuang
kelakuan yang tidak sempurna. Gajah Mada menjabat Patih Majapahit selama
33 (tiga puluh tiga) tahun tanpa cacat.
Dalam

pendidikan

karakter

disebut

Disiplin,

artinya

tindakan

yang

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan
peraturan. Deskripsinya sebagai berikut: mengerjakan sesuatu secara tertib,
memanfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan yang berguna, belajar secara
teratur, mengerjakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab.
2. Matanggwam, artinya menjadi kepercayaan rakyat. Gajah Mada selalu
mendapat kepercayaan rakyat dan kelakuannya tidak pernah mengabaikan
kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya. Dengan kepercayaan yang diberikan
ia bekerja untuk kepentingan Bangsa.
Dalam pendidikan karakter disebut Jujur, artinya perilaku yang selalu dapat
dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaannya. Deskripsinya sebagai
berikut: mau mengatakan yang sebenarnya, tidak suka berbohong. mau
mengakui kesalahan yang dilakukan, mengakui kelebihan orang lain.
3. Dhitsaha, artinya selalu bekerja rajin dan sungguh-sungguh serta mempunyai
keteguhan hati.
Dalam pendidikan karakter disebut Kerja Keras, artinya perilaku yang
menunjukkan keseriusan dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, dan
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penyelesaian tugas dengan sebaik-baiknya. Deskripsinya sebagai berikut:
bekerja secara sungguh-sungguh dan tuntas, mengerjakan tugas-tugas sekolah
secara mandiri maupun kelompok, menyelesaikan pekerjaan rumah secara
mandiri, berusaha mengatasi berbagai hambatan dalam menyelesaikan
pekerjaan.
Lebih jauh keberhasilan pendidikan karakter tersebut diatas, sebagaimana yang
diharapkan kedepan (ketika bersosialisasi dimasyarakat), dapat diketahui melalui
pencapaian indikator sebagai berikut:
Disiplin, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dilingkungan yang lebih luas.
Harapan, tidak akan terlihat lagi wakil rakyat yang tertidur ketika sidang membahas
soal rakyat.
Jujur, menunjukkan kemampuan bekerja secara mandiri sesuai potensi yang
dimilikinya. Harapan, tidak akan ada lagi umbar janji dengan dalih demi
kepentingan rakyat, ternyata hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Kerja Keras, menghargai pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya.
Harapan, tidak akan terulang lagi penyelewengan wewenang, mulai dari level atas
sampai kebawah yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat.
Dengan demikian, ketika pendidikan karakter mulai dikenalkan dan diajarkan sejak
dini, pastilah dapat dihayati dan dipahami nilai-nilai esensial yang positif dan yang
negatif. Disamping tentunya berupaya untuk menghindari kesalahan-kesalahan
yang diakibatkan dari kelemahan kepribadian. Kelemahan kepribadian ini jika
dibiarkan terus menerus maka akan timbul perilaku-perilaku yang buruk, bahkan
cendrung mengarah pada tindak kejahatan.
Oleh karenanya keberhasilan pendidikan karakter tidak bisa dilepaskan dari peran
aktif pendidik sebagai agen perubahan. Para pendidik tidak hanya bertugas
mengajar saja, tapi juga harus mampu memberi teladan, motivasi, dan bimbingan.
Namun peran ini bukan hanya semata menjadi tanggung jawab guru di sekolah,
tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, terlebih lagi
peran aktif orang tua di rumah. Pendidikan harus dimulai dari lingkungan keluarga,
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sekolah, dan mengarah ke-lingkup yang lebih luas. Sehingga akhirnya akan
terbentuk masyarakat sebagai warganegara yang berbudaya dan berkepribadian,
yang diawali dengan lahirnya “Gajah Mada Gajah Mada” muda, diabad modern ini.
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SOAL-SOAL UJIAN SEKOLAH

Berikut ini contoh analisis soal-soal Ujian Sekolah Mata Pelajaran IPS SD
Kelas IV sub-tema Pengaruh Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia pada
Kompetensi Dasar 3.4 Mengidentifikasi Kerajaan Hindu dan/atau Buddha
dan/atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada
kehidupan masyarakat saat ini.

Contoh Soal Ujian Sekolah Tahun 2017/2018

No.
1

Soal
Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu yang berdiri sekitar
abad ke-4 Masehi di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Diperkirakan Kerajaan
Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini dibangun
oleh ....
A. Aswawarman

C. Kudungga

B. Mulawarman

D. Purnawarman

Identifikasi
Level Kognitif

:

L1

IPK yang

:

3.4.1 Mengidentifikasi kerajaan Hindu dan/atau Buddha

bersesuaian

di salah satu propinsi di Indonesia

Disajikan

:

Salah satu pengaruh Hindu di Indonesia

Ditanyakan

:

Nama pendiri Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur
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Materi yang

:

dibutuhkan

Sejarah Kerajaan Kutai abad ke-4 Masehi.

No.
2

Soal
Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah raja terbesar dari kesultanan
Mataram Islam, berikut yang termasuk peranan Sultan Agung adalah ....
A. Memperoleh kemajuan ekonomi melalui perdagangan di pesisir
Sumatera Barat
B. Berhasil

mengusir

Portugis

yang

mengganggu

kelancaran

perdagangan Demak
C. Mengirim pasukan untuk menyerang VOC di Batavia
D. Menentang semua monopoli yang dilakukan oleh VOC
Identifikasi
Level Kognitif
IPK yang
bersesuaian

: L2
:

3.4. 8 Menjelaskan peranan tokoh yang berpengaruh pada
masa Islam
Peranan salah satu tokoh yang berpengaruh pada masa

Disajikan

:

Ditanyakan

:

Peranan Sultan Agung Hanyokrokusumo

:

Sejarah Kesultanan Mataram Islam

Materi yang
dibutuhkan

.
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran pada unit 1 terdiri dari 2 aktivitas pembelajaran.
Pada unit ini peserta didik akan melaksanakan serangkaian aktivitas
pembelajaran yang dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik (LKPD).
Dengan melaksanakan serangkaian aktivitas pembelajaran di bawah

ini

diharapkan peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang sahih
mengenai “Pengaruh Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia”.

Aktivitas 1
Tujuan aktivitas 1
Setelah melakukan aktivitas 1 dengan menggunakan model Discovery
Learning, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh Hindu dan/atau
Buddha dan/atau Islam pada masyarakat Indonesia dengan baik
Kompetensi Dasar
3.4

Mengidentifikasi kerajaan Hindu dan/atau Buddha dan/atau Islam di
lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan
masyarakat masa kini.

4.4

Menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan/atau Buddha
dan/atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya
pada kehidupan masyarakat masa kini.
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Pada aktivitas 1, peserta didik akan berdiskusi untuk membahas Kerajaan
Kerajaan Hindu, Buddha dan Islam beserta peninggalannya sesuai dengan
petunjuk dan langkah penyelesaian seperti berikut:
Aktivitas 1
Identifikasi karakteristik kerajaan-kerjaan Hindu, Buddha, dan Islam beserta
peninggalan yang hingga saat ini mempengaruhi kehidupan masyakarakat.
Kaitkan dengan pendidikan karakter dan gerakan literasi di Sekolah Dasar!

a.
b.
c.
d.

Tuliskan jawaban hasil diskusi kelompok pada format yang telah
disediakan (LKPD 1)
Setiap karakteristik kerajaan (Hindu, Buddha, dan Islam) ditulis pada
satu tabel
Urutan penulisan dimulai dari kerajaan yang paling awal berdirinya
Tempelkan laporan hasil diskusi untuk bahan kegiatan window
shopping
Pilihlah 1 orang penjaga/pemandu yang bertugas menjelaskan atau

e.

menjawab

pertanyaan

dari

kelompok

lain

saat

berkunjung

mengamati jawaban kelompok
f.

Pilihlah 1 orang untuk mempresentasikan jawaban hasil diskusi di
kelas

Aktivitas 2
Pada aktivitas 2 peserta didik diminta untuk melakukan metode make a
match untuk memberikan sikap contoh keteladanan terhadap tokoh-tokoh
pada masa Hindu, Buddha dan Islam. Untuk melaksanakan aktivitas 2 ini,
peserta didik mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
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a.

Secara klasikal guru mengajak peserta didik membahas beberapa
sikap positif yang perlu dijadikan contoh dalam kehidupan seharihari.

b.

Peserta didik melakukan diskusi bersama beberapa teman tentang
sikap baik yang pernah dilakukan.

c.

Guru memberikan motivasi supaya peserta didik lebih aktif
mengemukakan pendapatnya saat berdiskusi.

d.

Guru meminta peserta didik menyampaikan hasil diskusinya secara
acak.

e.

Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan bahwa seseorang
yang menolong orang lain tanpa pamrih, dikatakan sebagai orang yang
memiliki sikap kepahlawanan.

f.

Guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok.

g.

Peserta didik diminta mengamati gambar beberapa tokoh dan
peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha dan Islam.

1.

Raja Purnawarman

Prasasti Tugu

Patih Gajah Mada

Peta Kekuasaan Majapahit

2
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3

Sultan Baabullah

h.

Benteng Tadullako

Peserta didik mengamati gambar tersebut dan menuliskan beberapa
pertanyaan yang ingin mereka ketahui tentang tokoh-tokoh tersebut
(LKPD 2).

i.

Saat peserta didik mengerjakan tugas, guru berputar memastikan
bahwa semua peserta didik memahami intruksi yang diberikan.

j.

Peserta didik mendiskusikan pertanyaan tersebut dengan kelompok
untuk mengetahui jawabannya (LKPD 2).

k.

Saat berdiskusi, mereka diperbolehkan untuk mencari tambahan
informasi tentang beberapa tokoh dan benda peninggalan tersebut
dari buku-buku, narasumber lain, atau media internet lainnya
(didampingi guru).
Catatan: Batasi waktu sesuai dengan jam pelajaran.

l.

Peserta didik menuliskan sebanyak mungkin informasi yang telah
diperoleh di kolom yang tersedia di Lembar Kerja mereka dan
mendiskusikannya dengan kelompok.

m.

Peserta didik membaca senyap teks tentang peranan beberapa tokoh
masa Hindu, Buddha dan Islam yang ada pada bahan bacaan.

n.

Peserta didik menjawab pertanyaan bacaan dan menuliskannya pada
LKPD 3.
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Contoh isian kolom:
Perjuangan

yang telah

dilakukan

Raja Purnawarman

adalah

membangun saluran air dan memberantas perompak.
Sikap keteladanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani
dan pantang menyerah memberantas kejahatan uantuk keamanan dan
kesejahteraan rakyatnya.
Dampak perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman bagi rakyat
Tarumanegara adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air
dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita
kekeringan pada musim kemarau, keadaan menjadi aman karena para
perompak telah dibasmi. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian
hidup aman dan sejahtera.
Berdasarkan diskusi kelompok, jika Kerajaan Tarumanegara tidak
dipimpin oleh Raja Purnawarman, maka kehidupan rakyatnya tidak
akan aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluaran
air dan memberantas perompak. Tetapi mungkin saja akan ada tokoh
lain yang melakukan hal tersebut.
o.

Peserta didik menuliskan kembali bacaaan tadi dengan menggunakan
kalimat sendiri di LKPD 4.
Contoh

tulisan:

Raja

Purnawarman

adalah

Raja

kerajaan

Tarumanegara yang hidup di masa kerajaan Hindu. Karena raja
Purnawarman, maka rakyat kerajaan Tarumanegara hidup aman dan
sejahtera. Raja Purnawarman adalah raja

yang berani melawan

kejahatan, pantang menyerah, dan cinta rakyatnya karena telah
berjuang dengan gigih membela rakyatnya (dan seterusnya).
p.

Peserta didik membacakan tulisan mereka kepada teman satu
kelompok.

q.

Peserta didik melakukan diskusi tentang sikap yang ada pada tokoh
yang dimaksud
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Contoh:

sikap

persatuan

yang

telah

diwujudkan

oleh

raja

Purnawarman.
r.

Peserta didik menuliskan hasil diskusi dalam kolom yang tersedia
(LKPD 4).
Contoh Jawaban :
Raja Purnawarman telah membangkitkan rasa persatuan dalam
masyarakatnya. Hal tersebut tampak dengan adanya kegiatan
memperbaiki saluaran air yang dilakukan oleh seluruh rakyat kerajaa.
Seluruh pasukan raja juga bersatu dalam memerangi perompak. Halhal tersebut tidak mungkin terwujud jika hanya dilakukan oleh raja
Purnawarman seorang diri.

s.

Peserta didik mengamati 2 gambar yang menunjukkan sikap
persatuan (mengamati)

t.

Guru bisa mengajukan pertanyaan pembuka saat Peserta didik
mengamati gambar:
“Apa yang kalian ketahui tentang bersatu ? Apa manfaat dari persatuan
?”
Kegiatan Tambahan :
Ajak seluruh peserta didik keluar kelas dan siapkan sapu lidi dan satu
batang lidi.
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Minta dua orang peserta didik untuk maju, seorang menggunakan satu
batang lidi dan seorang lainnya menggunakan sapu lidi. Minta mereka
untuk

menyapu

halaman

sekolah

yang

berserakan

dengan

daun/sampah
Minta peserta didik lainnya untuk membandingkan dua kegiatan
tersebut. Minta mereka untuk mengidentifikasi perbedaan dan
kelebihan serta kekurangan dari masing-masing kegiatan tersebut.
u.

Peserta didik menuliskan alasan mereka tentang sikap yang tercermin
dalam perilaku pada gambar tersebut. (mengkomunikasikan)
Contoh Jawaban:
Piket kelas telah mencerminkan sikap persatuan, karena bersama-sama
membersihkan kelas sehingga kelas cepat bersih dan pekerjaan pun
akan terasa lebih ringan.
Menghormati budaya lain telah mencerminkan sikap persatuan, karena
saling menghormati dan jika orang merasa hidup nyaman maka akan
mudah untuk bekerjasama dan bersatu.

v.

Peserta didik mengerjakan permasalahan pada LKPD 5.
Contoh Jawaban :
Jika kita tidak memiliki sikap persatuan, maka saat terjadi perbedaan
pendapat atau perbedaan kepentingan, maka akan terjadi pertikaian
dan perkelahian.
Tiga contoh sikap yang menunjukkan sikap persatuan di lingkungan
sekolah atau rumah : gotong royomg membersihkan rumah dan
sekolah, bermain bersama semua teman tanpa membeda-bedakan
teman, dan belajar bersama.

w.

Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan dari materi
pelajaran
Contoh Kesimpulan: Sikap persatuan yang ditunjukkan melalui
kegiatan gotong royong merupakan warisan nilai-nilai dari masa lalu.
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Gotong royong merupakan contoh dari sikap persatuan yang perlu
dipertahankan oleh bangsa Indonesia.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Tujuan:
Setelah mengerjakan Lembar Kerja, peserta didik diharapkan mampu
mengidentifikasi kerajaan Hindu dan/atau Buddha dan/atau Islam di
lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat
saat ini.
Lembar Kerja Peserta Didik 1 (LKPD 1)
Permasalahan:
Identifikasi karakteristik kerajaan-kerjaan Hindu, Buddha, dan Islam beserta
peninggalan yang hingga saat ini mempengaruhi kehidupan masyakarakat.
Kaitkan dengan pendidikan karakter dan gerakan literasi di Sekolah Dasar!
Petunjuk:
1) Isikan hasil diskusi kelompok anda pada tabel berikut di bawah ini!
2) Tabel 1 diawali dengan menentukan corak kerajaan yang sudah
ditentukan bersama dan dilanjutkan dengan mengisi setiap kolom
isiannya
3) Tabel 2 menuliskan hasil diskusi tentang “Pengaruh kerajaan Hindu,
Buddha dan Islam terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat
hingga saat ini”
4) Tabel 3 menuliskan hasil diskusi tentang “Pelajaran sejarah terkait
pendidikan karakter dan gerakan literasi di SD”
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Tabel 1. Corak kerajaan Hindu-Budda dan Islam dan karakteristiknya
Corak Kerajaan: Hindu / Buddha / Islam*
Karakteristik
No.

Nama Kerajaan

Lokasi

Pendiri

Raja
terkenal

Kondisi
umum
kerajaan

1.
2.
3.
4.
5.
dst

Keterangan: * pilih salah satu
Tabel 2. Pengaruh kerajaan Hindu, Buddha dan Islam terhadap kehidupan
sosial, budaya masyarakat hingga saat ini
Pengaruh kerajaan Hindu, Buddha dan Islam terhadap kehidupan sosial budaya
masyarakat hingga saat ini:

Tabel 3. Materi sejarah terkait pendidikan karakter dan gerakan literasi di SD
Pelajaran sejarah terkait pendidikan karakter dan gerakan literasi di SD:
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 (LKPD 2)
Permasalahan:
Tuliskan pertanyaan yang ingin anda cari tahu jawabannya pada gambar
tokoh tersebut kemudian diskusikan jawabannya dengan anggota kelompok
lainnya!
Petunjuk:
1) Peserta didik memperhatikan gambar 3 tokoh sejarah yang muncul pada
masa Hindu dan/atau Buddha dan/atau Islam
2) Guru meminta peserta didik menuliskan beberapa pertanyaan yang ingin
diketahui peserta didik dari gambar-gambar tesebut dan jawaban hasil
diskusi pada kelompok yang sudah terbentuk pada tabel 4

Tabel 4. Identifikasi tokoh dan peranannya
Kelompok:
Periode
Kerajaan

Identifikasi tokoh
dan peninggalan

Pertanyaan

Jawaban hasil
diskusi

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Dst.

Dst.
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Lembar Kerja Peserta Didik 3 (LKPD 3)
Permasalahan:
Tentukan salah satu tokoh masa Hindu / Buddha / Islam, kemudian isikan
hasil diskusi kelompok ke dalam format di bawah ini!
Petunjuk:
1) Setelah membaca bahan bacaan, peserta didik diminta menentukan
salah satu dan mengidentifikasi peranan tokoh tersebut
2) Menuliskannya dalam tabel 5 di bawah
Tabel 5. Sikap keteladanan tokoh sejarah
No.

Nama Tokoh

Perjuangan

Sikap keteladanan
dari tokoh yang
bersangkutan

Hasil Diskusi

Lembar Kerja Peserta Didik 4 (LKPD 4)
Permasalahan:
Tuliskan kembali bacaan tentang salah satu tokoh pada masa Hindu, Buddha
dan Islam menggunakan bahasa anda sendiri pada format di bawah ini!
Petunjuk:
1) Tuliskan ulang hasil membaca bacaan tentang Pengaruh Hindu dan
Buddha di Indonesia dengan menggunakan bahasa anda sendiri
2) Tuliskan kesimpulan dari hasil membaca ulang tersebut
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3) Tuliskan pada tabel 6 di bawah ini
Tabel 6. Hasil/kesimpulan membaca ulang
Hasil membaca ulang

Kesimpulan

Lembar Kerja Peserta Didik 5 (LKPD 5)
Permasalahan:
Jawablah pertanyaan tentang sikap yang harus dimiliki peserta didik pada
format di bawah ini!
Petunjuk:
1) Isikan hasil kesimpulan anda mengenai sikap yang harus dimiliki
peserta didik pada tabel 7 di bawah ini!
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Tabel 7. Sikap yang harus dimiiki peserta didik
Jawablah pertanyaan di bawah ini!

Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sikap bersatu?

Jawaban:

Tuliskan 3 contoh lain yang menunjukkan sikap persatuan di
lingkungan sekolah atau rumah kalian!

Jawaban:
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C. Bahan Bacaan

Pengaruh Hindu, Buddha pada Kehidupan Masyarakat Indonesia
Penemuan 7 buah prasasti Yupa dari Kutai di pinggir sungai Mahakam pada
abad ke 4 Masehi dipandang sebagai tonggak penting dalam penulisan
sejarah nusantara (Indonesia kini). Hal ini dikarenakan untuk pertama
kalinya sebuah wilayah di Indonesia terekam dalam sebuah sumber sejarah
tertulis berupa prasasti. Meskipun tidak menyebutkan angka tahun namun
berdasarkan perbandingan huruf yang dipakai (dalam hal ini pallawa) maka
dapat ditentukan secara relatif usia prasasti tersebut, yaitu berkisar pada
akhir abad ke IV M. 7 buah prasasti yūpa dari Kutai ini diketahui usia
relatifnya setelah dilakukan perbandingan dengan beberapa prasasti
berhuruf pallawa dari daerah India dan diduga kuat se-zaman dengan akhir
abad IV Masehi).
Penemuan ini sekaligus sebagai bukti bahwa pengaruh Hindu telah masuk ke
Indonesia berdasarkan beberapa bukti terkait, yaitu terdapat beberapa nama
raja yang menggunakan gelar berbau India bukan lagi nama lokal,
penyebutan Dewa Ańsuman yang dikenal dalam agama Hindu. Selain itu
diberitakan pula adanya upacara dengan menyebut tempat bernama
Waprakeśwara yang dapat diidentikan sebagai tempat pemujaan terhadap
Trimurti (Soemadio, 1994). Pengenalan beberapa unsur Hindu ini kemudian
menjadi sebuah informasi penting bahwa agama dan kebudayaan Hindu
sudah dikenal oleh masyarakat pada kisaran awal abad masehi.
Bagaimana dengan agama Buddha?, Selama ini para ahli berkeyakinan bahwa
agama Buddha pertama kali dikenal di Indonesia berdasarkan informasi dari
prasasti Talang Tuo (684 M) yang dikeluarkan oleh Dapunta Hyaŋ Śrī
Jayanāsa. Prasasti ini berisi pembuatan kebun Śrīksetra untuk kebaikan
semua mahluk, dari doa-doa yang dituliskan dalam teks dikenali sebagai
pujian dalam agama Buddha (Soemadio, 1994: 56). Penemuan prasasti dari
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masa awal kerajaan Śrīwijaya ini dapat dipandang bahwa agama Buddha
telah mulai berkembang di Indonesia. Selain itu, penemuan gugusan
percandian di utara Karawang Jawa Barat telah memberikan arti penting
mengenai penyebaran agama Buddha di Jawa yang dikenal sebagai situs
percandian Batujaya. Berdasarkan beberapa penelitian diketahui bahwa
gugusan ini berusia sangat panjang sejak awal abad ke VI hingga abad ke XII
Masehi. Gugusan bangunan kuil dan kemungkinan pula biara Budhis telah
menambah suatu upaya baru penafsiran terhadap perkembangan agama
Buddha. Gugusan percandian yang sezaman dengan keberadaan kerajaan
Tārumanāgara ini mungkin dapat menjadi landasan pemikiran bahwa agama
Buddha juga telah berkembang pada masa-masa awal abad masehi hampir
bersamaan dengan agama Hindu.
Perkembangan selanjutnya memperlihatkan bahwa pengaruh Hindu-Buddha
ini sangat dominan dan kuat sehingga memunculkan pula sistem-sistem
pemerintahan beserta bentuk kehidupan yang bercorak Hindu-Buddha.
Tinggalan arkeologis dari masa ini begitu kayanya dan beberapa di antaranya
dapat dikategorikan sebagai masterpiece karya manusia di dunia. Lombard
(2000) mengatakan bahwa tanah di Indonesia terutama di Jawa mengandung
dan masih akan terus mengeluarkan bukti-bukti warisan masa lampau yang
menakjubkan (Penemuan-penemuan tak terduga dari berbagai daerah di
Indonesia telah membuktikan betapa kaya peninggalan masa lampau dan
tingginya penguasaan kemampuan teknologi leluhur pada masa lampau.
Lombard bahkan mengatakan bahwa kebudayaan dan peradaban justru
muncul di antara gunung-gunung berapi dan sungai besar yang justru
sebenarnya dapat merusak peradaban tersebut, namun bukti-bukti
arkeologis justru memperlihatkan bahwa peradaban muncul silih berganti
dan semakin kompleks (Lombard, 2000)). Berbagai situs percandian dan
benda-benda lain terus bermunculan baik yang terdata maupun tidak, bisa
jadi beberapa diantaranya masih terkubur utuh di dalam tanah selain
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mungkin sebagian lainnya rusak akibat bencana alam dan perusakan oleh
manusia.
Di akhir masa ini terlihat bahwa berkembangnya perdagangan membawa
pula pengaruh interaksi dengan pedagang asing yang juga membawa konsep
dan keyakinan baru. Runtuhnya Śrīwijaya dan Majapahit memperlihatkan
runtuhnya dominasi Hindu-Buddha dan memungkinkan munculnya kekuatan
baru, dalam hal ini Islam naik ke panggung sejarah Indonesia. Masa transisi
dan

juga

kemudian

jauh

sesudahnya

ternyata

tidak

begitu

saja

menghilangkan pengaruh Hindu-Buddha dalam kebudayaan dan sistem
kehidupan masa yang baru. Beberapa tinggalan lain juga memperlihatkan
penggunaan lanjutan beberapa bangunan suci Hindu sebagai bangunan
sakral pada masa Islam.
Kerajaan Bercorak Hindu-Buddha di Indonesia
a.

Kutai dan Tarumanegara

Kutai yang terletak di Kalimantan Timur sampai saat ini dianggap sebagai
kerajaan tertua di Indonesia (Penemuan sumber sejarah berupa prasasti
sampai saat ini menunjukkan bahwa 7 buah prasasti yūpa yang
menginformasikan keberadaan sebuah kerajaan bernama Kutai memuat
angka tahun tertua yaitu abad ke IV M. Pertanggalan relatif ini didapat dari
perbandingan bentuk huruf yang dipahatkan dengan beberapa prasasti di
India dan menunjukkan keserupaan yang mendekati perkembangan huruf
pallawa sekitar akhir abad ke IV dan awal abad ke V (lihat Soemadio, 1993:
31)). Penemuan bukti berupa 7 buah prasasti berbentuk yūpa, yaitu tugu
peringatan bagi sebuah upacara kurban. Prasasti ini berhuruf pallawa yang
menurut bentuk dan jenisnya berasal dari abad IV M, sedangkan bahasanya
adalah Sansekerta yang tersusun dalam bentuk syair. Semuanya dikeluarkan
atas titah seorang raja bernama Mūlawarmman.
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Berdasarkan isi dari prasasti tersebut dapat diketahui silsilah raja-raja Kutai.
Dimulai

dengan

raja

Kunduńga

yang

mempunyai

anak

bernama

Aśwawarman, dan Mūlawarmman adalah seorang dari ketiga anak dari
Aśwawarman. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa pendiri keluarga
kerajaan (vańśakrttā) adalah Aśwawarman, dan bukan Kunduńga yang
dianggap sebagai raja pertama. Kunduńga bukan nama sansekerta, mungkin
ia seorang kepala suku penduduk asli yang belum terpengaruh kebudayaan
India, sedangkan Aśwawarman adalah nama yang berbau India. Disebut pula
nama Ańsuman yaitu dewa matahari di dalam agama Hindu yang dapat
menunjukkan bahwa Mūlawarmman adalah penganut agama Hindu
(Soekatno, 2010).
Prasasti ini juga memberikan informasi mengenai kehidupan masyarakat
ketika itu, dimana sebagian penduduk hidup dalam suasana peradaban India.
Sudah ada golongan masyarakat yang menguasai bahasa Sansekerta yaitu
kaum Brahmana (pendeta) yang mempunyai peran penting dalam memimpin
upacara keagamaan. Setiap yūpa yang didirikan oleh Mūlawarmman sebagai
peringatan bahwa ia telah memberikan korban besar-besaran dan hadiahhadiah untuk kemakmuran negara dan rakyatnya. Sedangkan golongan
lainnya adalah kaum ksatria yang terdiri atas kaum kerabat Mūlawarmman.
Diluar kedua golongan ini adalah rakyat Kutai pada umumnya yang terdiri
atas penduduk setempat, dan masih memegang teguh agama asli leluhur
mereka.
Kerajaan Tārumanāgara berkembang kira-kira bersamaan dengan kerajaan
Kutai pada abad V M, dan berlokasi di Jawa Barat dengan rajanya bernama
Pūrņawarman. Keberadaan kerajaan Tārumanāgara dapat diketahui melalui
7 buah prasasti batu yang ditemukan di daerah Bogor, Jakarta, dan Banten.
Prasasti tersebut adalah prasasti Ciaruteun, Jambu, Kebon Kopi, Tugu, Pasir
Awi, Muara Cianten, dan Lebak. Prasasti itu ditulis dengan huruf Pallawa dan
berbahasa Sansekerta yang digubah dalam bentuk syair.
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Gambar 2. Ilustrasi tokoh Purnawarman
Sumber: https://pandunusantara.wordpress.com/2015/04/12/purnawarman-sangmaharaja-tarumanagara/

Agama yang melatari alam pikiran raja adalah agama Hindu. Hal ini dapat
diketahui karena pada prasasti Ciaruteun terdapat lukisan 2 tapak kaki raja
yang diterangkan seperti tapak kaki Wisnu. Pada prasasti Kebon Kopi ada
gambar tapak kaki gajah sang raja yang disamakan sebagai tapak kaki gajah
Airawata. Pada prasasti Tugu disebutkan penggalian 2 sungai terkenal di
Punjab yaitu Candrabhaga dan Gomati. Maksud pembuatan saluran pada
sungai ini diperkirakan ada hubungannya dengan usaha mengatasi banjir
(Poerbatjaraka, 1952). Dalam prasasti Jambu dijumpai nama negara
Tarumayam dan sungai Utsadana. Negara Tarumayam disamakan dengan
Tarumanagara, sedangkan Utsadana identik dengan sungai Cisadane. Pada
prasasti ini, Pūrņawarman disamakan dengan Indra sebagai dewa perang
serta memiliki sifat sebagai dewa matahari.
Selain 7 prasasti tersebut, di daerah ini juga ditemukan arca-arca rajarsi dan
disebutkan dalam prasasti Tugu serta memperlihatkan sifat Wisnu-Surya.
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Akan tetapi Stutterheim berpendapat bahwa arca tersebut adalah arca Siwa.
Sedangkan arca Wisnu Cibuaya diduga mempunyai persamaan dengan
langgam seni Palla di India Selatan dari abad VII-VIII M.
Dari bukti tersebut dapat dikatakan bahwa Jawa Barat telah menjadi pusat
seni dan agama, dan sesuai pula dengan berita Cina yang mengatakan bahwa
pada abad VII M terdapat negara bernama To-lo-mo yang berarti Taruma.
Dari peninggalan ini pila dapat diketahui bahwa agama yang dianut oleh para
penguasa setempat adalah agama Hindu aliran Wisnu. Bahkan raja dianggap
sebagai titisan dewa Wisnu yang memelihara kehidupan rakyat agar makmur
dan tenteram. Pembuatan dan penggalian 2 sungai untuk menahan banjir
dan saluran irigasi menunjukkan bahwa masa itu sudah mengenal tatanan
masyarakat agraris.
b.

Śrīwijaya

Kerajaan Śrīwijaya merupakan sebuah kerajaan di Sumatra yang sudah
dikenal pada abad VII M. Bukti keberadaan kerajaan Śrīwijaya adalah 6
prasasti yang ditemukan tersebar di Sumatra Selatan dan pulau Bangka.
Prasasti tertua ditemukan di Kedukan Bukit (Palembang) berangka tahun
604 S (682 M) serta berhuruf pallawa dan berbahasa Melayu Kuno. Menurut
Krom, prasasti ini dimaksudkan untuk memperingati pembentukan negara
Śrīwijaya. Namun Moens berpendapat lain bahwa prasasti ini untuk
memperingati kemenangan Śrīwijaya terhadap Malayu. Sementara Coedes
(1964) menduga prasasti ini untuk memperingati ekspedisi Śrīwijaya ke
daerah seberang laut yakni kerajaan Kamboja yang diperintah oleh
Jayawarman. Sedangkan Boechari (1979) berpendapat bahwa prasasti ini
untuk memperingati usaha penaklukan daerah sekitar Palembang oleh
Dapunta Hyaŋ dan pendirian ibukota baru atau ibukota kedua di tempat ini.
Prasasti lain yang penting adalah Prasasti Kota Kapur yang ditemukan di
Pulau Bangka dan berangka tahun 608 S (686 M). Kata Śrīwijaya dijumpai
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pertama kali di dalam prasasti ini. Keterangan yang penting adalah mengenai
usaha Śrīwijaya untuk menaklukkan bhumi Jawa yang tidak tunduk kepada
Śrīwijaya. Coedes berpendapat bahwa pada saat prasasti ini dibuat, tentara
Śrīwijaya baru saja berangkat untuk berperang melawan Jawa yaitu kerajaan
Tāruma. Prasasti lain yang ditemukan di Palembang adalah prasasti Talang
Tuo dan Telaga Batu. Sementara di Jambi ditemukan prasasti Karang Brahi
dan di Lampung ditemukan prasasti Palas Pasemah. Prasasti ini pada
umumnya dipandang sebagai pernyataan kekuasaan Śrīwijaya.
Dari peningggalan prasasti dan berita Cina dapat diketahui kebijakan
penguasa Śrīwijaya. Kerajaan Śrīwijaya adalah sebuah kerajaan maritim yang
besar dan terlibat dalam perdagangan internasional. Śrīwijaya lebih
mengembangkan suatu tradisi diplomasi dan kekuatan militer untuk
melakukan gerakan ekspedisioner. Disamping prasati-prasasti yang berisi
pujian kepada dewa-dewa dan pelaksanaan suatu keputusan raja, sejumlah
prasasti menunjukkan pada birokrasi dan berbagai aturan untuk menjamin
ketenangan dalam negeri. Hubungan antara Śrīwijaya dengan negeri di luar
Indonesia bukan hanya dengan Cina tapi juga dengan India. Sebuah prasasti
raja Dewapaladewā dari Benggala (India) pada abad IX M menyebutkan
tentang pendirian bangunan biara di Nalanda oleh raja Balaputradewā, raja
Śrīwijaya yang menganut agama Buddha. Hal ini didukung berita dari I-tsing
yang mengatakan bahwa Śrīwijaya adalah pusat kegiatan agama Buddha.
c.

Mataram Hindu

Kerajaan Mataram dikenal dari prasasti Canggal yang berasal dari halaman
percandian di Gunung Wukir Magelang. Prasasti ini berhuruf pallawa dan
berbahasa sansekerta, serta berangka tahun 654 S (732 M). Isinya adalah
memperingati didirikannya sebuah lingga (lambang Siwā) oleh raja Sanjaya
diatas bukit Kunjarākunjā di pulau Yawadwipā yang kaya akan hasil bumi.
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Yawadwipa mula-mula diperintah oleh raja Sanna yang bijaksana. Pengganti
Sanna yaitu raja Sanjaya, anak Sannaha, saudara perempuan raja Sanna. Ia
adalah seorang raja gagah berani yang telah menaklukkan raja-raja di
sekelilingnya dan raja yang ahli dalam kitab-kitab suci.
Mendirikan lingga adalah lambang mendirikan atau membangun kembali
suatu kerajaan. Sanjaya memang dianggap Wamçakarta kerajaan Mataram.
Hal ini juga terlihat dari prasasti para raja yang menggantikannya, misal
prasasti dari Balitung yang memuat silsilah yang berpangkal dari Rakai
Mataram Sang Ratu Sanjaya. Bahkan ada pula prasasti yang menggunakan
tarikh Sanjaya.
Kecuali prasasti Canggal tidak ada prasasti lain dari Sanjaya, yang ada ialah
prasasti-prasasti dari keluarga raja lain yaitu Syailendrawangsa. Istilah
Syailendrawangsa dijumpai pertama kali di dalam prasasti Kalasan tahun 700
S (778 M). Prasasti ini ditulis dengan huruf pra-nagari dan berbahasa
sansekerta. Isinya adalah pendirian bangunan suci bagi Dewi Tarā dan
sebuah biara bagi para pendeta oleh Maharaja Tejahpurna Panaŋkaran.
Bangunan tersebut adalah Candi Kalasan di Yogyakarta. Rupa-rupanya
keluarga Sanjaya ini terdesak oleh para Syailendra, tetapi masih mempunyai
kekuasaan di sebagian Jawa Tengah. Meskipun demikian masih ada
kerjasama antara keluarga Sanjaya dan Syailendra (Soekatno, 2010).
Berdasarkan prasasti Mantyasih pemerintahan Sanjayawangsa berlangsung
terus di samping pemerintahan Syailendrawangsa. Keluarga Sanjaya
beragama Hindu memuja Siwa dan keluarga Syailendra beragama Buddha
Mahayana yang sudah cenderung kepada Tantrayana. Demikian juga ada
kecenderungan candi-candi dari abad VIII dan IX yang ada di Jawa Tengah
bagian utara bersifat Hindu (Candi Dieng, Gedongsongo), sedangkan yang ada
di Jawa Tengah bagian selatan bersifat Buddha (candi Kalasan, Borobudur),
maka daerah kekuasaan keluarga Sanjaya adalah bagian utara Jawa Tengah
dan Syailendra adalah bagian selatan Jawa Tengah (Soekmono, 1985).

52

Unit Pembelajaran
Pengaruh Hindu, Buddha,
dan Islam di Indonesia
Pada pertengahan abad IX kedua wangsa ini bersatu melalui perkawinan
Rakai Pikatan dan Pramodawardani, raja puteri dari keluarga Syailendra.
Dalam masa pemerintahan Syailendra banyak bangunan suci didirikan untuk
memuliakan agama Buddha, antara lain candi Kalasan, Sewu, dan Borobudur.
Rakai Pikatan dari wangsa Sanjaya telah pula mendirikan bangunan suci
agama Hindu seperti candi Loro Jonggrang di Prambanan.

Gambar 3. Candi Borobudur
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Borobudur

Sejak 929 M prasasti hanya didapatkan di Jawa Timur dan yang memerintah
adalah seorang raja dari keluarga lain yaitu Sindok dari Isanawangsa
(Beberapa teori dikemukakan di antaranya mengemukakan bahwa
perpindahan itu karena terjadi perang saudara, namun ada pula teori dari
van Beumellen yang menyatakan bahwa perpindahan tersebut secara
geomorfologis diakibatkan sebuah bencana hebat letusan gunung merapi di
Jawa Tengah sehingga menimbulkan mahapralaya).
Sindok dianggap sebagai pendiri dinasti baru di Jawa Timur yaitu
Isanawangsa. Istilah wangsa Isana dijumpai dalam prasasti Pucangan tahun
963 S (1041 M) yang menyebut gelar Sindok yaitu Sri Isanatungga. Rupanya
kerajaan yang baru itu tetap bernama Mataram, sebagaimana tertera dalam
prasasti Paradah 865 S (943 M) dan prasasti Anjukladang 859 S (937 M).
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Kedudukan

Pu

Sindok

dalam

keluarga

raja

Mataram

memang

dipermasalahkan. Poerbatjaraka berpendapat bahwa Sindok naik tahta
karena perkawinannya dengan Pu Kbi, anak Wawa. Dengan demikian Pu
Sindok adalah menantu Wawa, Stutterheim membantah pendapat tersebut
dengan mengatakan bahwa Pu Sindok adalah cucu Daksa. Bahkan Boechari
(1962) mengemukakan bahwa Pu Sindok pernah memangku jabatan Rakai
Halu dan Rakryan Mapatih I Hino yang menunjukkan bahwa ia pewaris tahta
kerajaan yang sah, siapapun ayahnya. Jadi tidak perlu harus kawin dengan
putri mahkota untuk dapat menjadi raja.
Pu Sindok memerintah mulai tahun 929-948 M. Ia meninggalkan banyak
prasasti yang sebagian besar berisi penetapan Sima. Dari prasasti tersebut
dapat diketahui bahwa agama Sindok adalah Hindu. Selama Sindok berkuasa
terhimpun pula sebuah kitab suci agama Buddha yaitu Sang Hyang
Kamahayanikam yang menguraikan ajaran dan ibadah agama BuddhaTantrayana.
Pengganti-pengganti Sindok dapat diketahui pula dari prasati Pucangan yang
dikeluarkan Airlangga. Demikianlah Sindok digantikan anak perempuannya
Sri Isana Tunggawijaya yang bersuamikan raja Sri Lokapala. Mereka berputra
Sri Makutawangsawarddhana. Mengenai kedua raja pengganti Sindok tak ada
suatu keterangan lain lagi, kecuali bahwa Makutawangsawarddhana
mempunyai seorang anak perempuan bernama Gunapriyadharmmapatni
atau Mahendradatta yang kawin dengan Udayana dari keluarga Warmadewa
dan memerintah di Bali. Mereka mempunyai anak bernama Airlangga.
Pengganti Makutawangsawarddhana adalah Sri Dhammawangsa Teguh
Anantawikrama.

Kemungkinan

besar

ia

adalah

anak

Makutawangsawarddhana, jadi saudara Mahendradatta yang menggantikan
ayahnya duduk di atas tahta kerajaan Mataram. Dalam masa pemerintahan
Dharmawangsa, kitab Mahabharata disadur dalam bahasa Jawa Kuno.
Sementara itu dalam bidang politik, Dharmawangsa berusaha keras untuk
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menundukkan Sriwijaya yang saat itu merupakan saingan berat karena
menguasai jalur laut India-Indonesia-Cina.
Politik Dharmawangsa Teguh berambisi meluaskan kekuasaannya ternyata
mengalami

keruntuhan.

Prasasti

Pucangan

memberitakan

tentang

keruntuhan itu. Disebutkan bahwa tak lama sesudah perkawinan Airlangga
dengan putri Teguh, kerajaan ini mengalami pralaya pada tahun 939 S (1017
M), yaitu pada waktu raja Wurawari menyerang dari Lwaram. Banyak
pembesar yang meninggal termasuk Dharmawangsa Teguh.
Prasasti Pucangan menyebutkan bahwa Dharmawangsa Airlangga dapat
menyelamatkan diri dari serangan Haji Wurawari, dan masuk hutan hanya
diikuti abdinya yang bernama Narottama. Selama di hutan Airlangga tetap
melakukan pemujaan terhadap dewa-dewanya. Maka pada tahun 941 S
(1019 M) ia direstui para pendeta Siwa, Buddha, dan Mahabrahmana sebagai
raja dengan gelar Rake Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga
Anantawikramottunggadewa (Soekmono, 1973).
Pada masa pemerintahannya, raja Airlangga telah banyak mengeluarkan
prasasti. Hal ini dikarenakan raja ini memerlukan pengesahan atau legitimasi
atas kekuasaannya dengan menciptakan leluhur (wangsakara). Salah satu
prasasti yang penting adalah prasasti Pucangan atau Calcutta. Prasasti ini
dikeluarkan Airlangga pada tahun 963 S (1041 M). prasasti ini memuat
silsilah raja Airlangga yang dimulai dari raja Sri Isana Tungga atau Pu Sindok.
Dengan silsilah ini, Airlangga ingin memperkokoh dan melegitimasi
kedudukannya sebagai pewaris sah atas tahta kerajaan Dharmmawangsa
Teguh dan benar-benar masih keturunan Pu Sindok.
Sebagaian besar masa pemerintahan Airlangga dipenuhi dengan peperangan
menaklukkan kembali raja-raja bawahannya, antara lain menyerang Haji
Wengker, Haji Wurawari, dan raja Hasin. Di bidang karya sastra, pada masa
ini telah dihasilkan kitab Arjunawiwaha yang merupakan gubahan Pu Kanwa.
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Untuk menghindari perang saudara Raja Airlangga yang membagi kerajaan
menjadi dua, Pangjalu dengan ibukota yang lama yaitu Dahana Pura dan
Janggala yang beribukota di Kahuripan.
d.

Kadiri dan Janggala

Berdasarkan pembagian kerajaan tersebut, selanjutnya Boechari (1968)
menyebut bahwa raja pertama Pangjalu yang berkedudukan di Daha adalah
Sanggramawijaya yang kemudian diambil alih oleh Samarawijaya. Sedangkan
kerajaan Janggala yang berkedudukan di Kahuripan rajanya bernama
Mapanji Garasakan, yang tidak lain

adalah anak Airlangga, adik

Sanggramawijaya. Garasakan kemudian digantikan oleh Alanjung Ahyes,
selanjutnya digantikan oleh Samarotsaha.
Tampaknya setelah 3 orang raja Janggala tersebut di atas dan setelah ada
masa gelap selama kira-kira 60 tahun, yang muncul dalam sejarah adalah
kerajaan Kadiri dengan ibukotanya di Daha. Hal ini dapat dibuktikan dari
beberapa temuan prasasti batu yang sebagian besar ada di daerah Kediri.
Prasasti yang pertama adalah Prasasti Pandlegan tahun 1038 S (1117 M)
yang dikeluarkan oleh raja Sri Bameswara. Prasasti ini berisi tentang
anugerah raja Bameswara kepada penduduk desa Pandlegan (Boechari,
1968). Prasasti lain yang dikeluarkan Bameswara adalah prasasti
Panumbangan (1042 S), Geneng (1050 S), Candi (1051 S), Besole (1051 S),
Tangkilan (1052 S), dan Pagilitan (1056 S). Berdasarkan data prasasti yang
ada dapat diketahui bahwa raja Bameswara memerintah antara tahun 10381056 S.
Setelah pemerintahan raja Bameswara, muncul raja lain bernama Jayabaya.
Hanya 3 prasasti yang telah ditemukan dari raja ini yaitu prasasti Hantang
(1057 S), Talang (1058 S), dan Jepun (1066 S) yang berisi tentang penetapan
Sima. Cap kerajaannya berupa Narasingha. Pada masa pemerintahan
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Jayabaya telah digubah kakawin Bhatarayuddha pada tahun 1079 S (1157 M)
oleh Mpu Sedah dan Mpu Panuluh.
Raja berikutnya adalah Sri Sarweswara. Dua prasastinya adalah prasasti
Pandlegan II (1081 S) dan Kahyunan (1082 S). pada tahun 1169 M muncul
raja Sri Aryyswara. Hanya dua prasasti yang ditemukan dari raja ini yaitu
prasasti Waleri (1091 S) dan prasasti Angin (1093 S). cap kerajaannya
berupa Ganesa. Raja selanjutnya adalah Sri Kroncaryyadipa. Satu-satunya
prasasti yang ditemukan adalah prasasti Jaring atau Gurit (1103 S). raja ini
hanya memerintah kerajaan Kadiri selama 4 tahun (1181-1184 M). kemudian
dijumpai nama raja Kameswara yang memerintah Kadiri antara tahun 11841194 M. Ada dua prasasti dari raja ini yaitu prasasti Semanding (1104 S) dan
Ceker (1107 S). Pada masa pemerintahan Kameswara, seorang pujangga
bernama Mpu Darmaja berhasil menggubah kitab Smaradhahana.
Raja Kadiri yang terakhir adalah Srengga atau Krtajaya. Raja ini memerintah
antara tahun 1194-1222 M. Ada 6 prasasti dari raja ini, yaitu prasasti
Kemulan (1116 S), Palah (1119 S), Galunggung (1122 S), Biri (1124 S),
Sumber Ringin Kidul (1126 S), dan Lwadan (1127 S). Lencana kerajaan
Kadiri yang dipakai Krtajaya adalah Srenggalanchana (Prasati Palah 1119 S
atau 1197 M terletak di pelataran percandian Panataran di Blitar.
Keberadaan candi ini ternyata merupakan sebuah bangunan kontinuitas
yang digunakan dari masa Kadiri hingga Majapahit, dan mungkin merupakan
candi kerajaan pada setiap masanya (Wahyudi, 2005).
e.

Singhasari

Pada masa akhir kerajaan Kadiri, daerah Tumapel merupakan suatu daerah
yang dikepalai oleh seorang akuwu bernama Tunggul Ametung. Daerah
Tumapel ini termasuk dalam daerah kekuasaan raja Krtajaya (Dandang
Gendis) dari Daha (Kadiri). Kedudukan Tunggul Ametung menjadi akuwu
Tumapel berakhir setelah dibunuh oleh Ken Angrok, dan jandanya yang
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bernama Ken Dedes dinikahinya. Ken Angrok kemudian menjadi penguasa
baru di Tumapel. Ken Angrok pula yang kemudian menaklukkan Dandang
Gendis dari Kadiri, dan kemudian menjadi maharaja di Singhasari.
Munculnya tokoh Ken Angrok ini kemudian menandai lahirnya wangsa baru
yaitu Rajasawangsa atau Girindrawangsa. Wangsa inilah yang berkuasa di
Singhasari dan Majapahit. Ken Angrok memerintah Singhasari sejak 12221227 M dan tetap berkedudukan di Tumapel atau secara resmi disebut
Kutaraja. Pemerintahan Rajasa berlangsung aman dan tentram.
Dari perkawinannya dengan Ken Dedes, Ken Angrok memperoleh 4 orang
anak, yaitu Mahesa Wonga Teleng, Panji Anabrang, Agnibhaya, dan Dewi
Rimbu. Dari istrinya yang lain yaitu Ken Umang, Ken Angrok mempunyai 4
orang anak yaitu Tohjaya, Sudahtu, Wregola, dan Dewi Rambi. Pada tahun
1227 M Ken Angrok dibunuh oleh seorang pengalasan dari Batil atas suruhan
Anusapati, anak tirinya sebagai balas dendam terhadap pembunuhan
ayahnya Tunggul Ametung. Dari kitab Pararaton diketahui bahwa Anusapati
bukanlah anak dari Ken Dedes dan Ken Angrok, tatapi anak Ken Dedes dari
Tunggul Ametung. Ken Angrok kemudian dicandikan di Kagenengan sebagai
Siwa. (Nagarakretagama, XXXVI:1-2) dan di Usana sebagai Buddha (Soekatno,
2010).
Sepeninggal Ken Angrok, Anusapati menjadi raja, ia memerintah tahun 12271248 M. Selama masa pemerintahannya itu tidak banyak yang diketahui.
Tetapi juga Tohjaya hendak pula membalas dendam atas pembunuhan
ayahnya, Ken Angrok oleh Anusapati. Akhirnya pada tahun 1248 Anusapati
dapat dibunuh oleh Tohjaya. Anusapati kemudian didharmakan di Candi
Kidal.
Dengan meninggalnya Anusapati, Tohjaya kemudian menggantikannya
menjadi raja. Tohjaya hanya memerintah selama beberapa bulan dalam
tahun 1248. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang
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dilakukan oleh orang-orang Rajasa dan Sinelir. Dalam penyerbuan itu
Tohjaya luka parah dan diungsikan ke Katang Lumbang. Akhirnya ia
meninggal dan dicandikan di Katang Lumbang.
Sepeninggal Tohjaya, pada tahun 1248 Ranggawuni putra Anusapatti
dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sri Jayawisnuwardana. Dalam
menjalankan pemerintahannya ia didampingi oleh Mahisa Campaka, anak
Mahisa Wonga Teleng. Kedua orang itu memerintah bersama bagaikan Wisnu
dan Indra atau bagaikan dua naga dalam satu liang. Pada tahun 1255 M
Wisnuwarddhana mengeluarkan sebuah prasasti untuk mengukuhkan desa
Mula dan Malurung menjadi Sima. Di dalam prasasti tersebut ia disebut
dengan nama Nararyya Smining Rat. Sebelumnya, dalam tahun 1254
Wisnuwarddhana menobatkan anaknya Krtanagara sebagia raja, tetapi ia
sendiri tidak turun tahta tetapi memerintah terus untuk anaknya. Menurut
Kakawin Nagarakertagama (LXXIII:3) Wisnuwarddana meninggal pada tahun
1268, serta dicandikan di Weleri sebagai Siwa dan di Jajaghu sebagai Buddha.

Gambar 4. Candi Jago di Malang sebagai tempat pendharmaan Raja Wisnuwardhana
Sumber: https://www.romadecade.org/kerajaan-singasari/#!

Sebelum tahun 1268, Kertanagara belum memerintah sendiri sebagai raja
Singhasari Pada waktu itu ia masih memerintah di bawah bimbingan
ayahnya, Raja Wisnuwarddhana sebagai rajamuda (rajakumara) di Daha.
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Setelah memerintah, raja Krtanagara adalah seorang raja Singhasari yang
sangat terkenal. Dalam bidang politik ia terkenal sebagai seorang raja yang
mempunyai gagasan perluasan Cakrawala Mandala ke luar pulau Jawa. Di
bidang keagamaan ia dikenal sebagai seorang penganut agama Buddha
Tantrayana.
Selama masa pemerintahannya, seluruh pulau Jawa tunduk di bawah
kekuasan raja Krtanagara. Bahkan pada tahun 1275 Krtanagara mengirim
ekspedisi untuk menaklukan Malayu. Namun demikian raja Krtanagara juga
menjaga hubungan politik yang baik dengan wilayah yang lain. Ia menjaga
hubungan politik dengan Jayakatwang yaitu dengan jalan mengambil
anaknya yang bernama Arddharaja sebagai menantunya dan memberikan
anaknya yang bernama Turukbali menjadi istri raja Jayakatwang yang
sebenarnya bertekad akan membalas dendam kematian leluhurnya oleh
leluhur raja Krtanagara.
Menurut Pararaton bahwa dalam usaha meruntuhkan Kerajaan Singhasari
itu, Jayakatwang mendapat bantuan dari Arya Wiraraja, Adipati Sumenep
yang telah dijauhkan dari kraton oleh raja Krtanegara. Serangan Jayakatwang
dilancarkan pada tahun 1292. kitab Pararaton menceritakan bahwa tentara
Kadiri dibagi dua, menyerang dari dua arah, pasukan yang menyerang dari
arah utara ternyata hanya untuk menarik pasukan Singhasari dari arah
kraton. Siasat itu berhasil setelah pasukan Singhasari di bawah pimpinan
Raden Wijaya (anak Lembu Tal, cucu Mahisa Campaka) dan Arddharaja (anak
Jayakatwang) menyerbu ke utara, maka pasukan Jayakatwang yang
menyerang dari arah selatan menyerbu ke kraton, dan dapat membunuh raja
Kertanegara. Dengan gugurnya raja pada tahun 1929, seluruh kerajaan
Singhasari

dikuasai

oleh

Jayakatwang.

Raja

Krtanegara

kemudian

didharmakan di candi Singosari sebagai Bhairawa, candi Jawi sebagai SiwaBuddha, dan di Sagala sebagai Jina (Soekmono, 1985).
f.

Majapahit

60

Unit Pembelajaran
Pengaruh Hindu, Buddha,
dan Islam di Indonesia
Setelah penguasa Singhasari terakhir (raja Krtanegara) gugur karena
serangan Jayakatwang, Singhasari berada di bawah kekuasaan raja Kadiri
Jayakatwang. Raden Wijaya yang juga menantu Raja Krtanegara kemudian
berusaha untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan
raja Jayakatwang dengan bantuan Adipati Wiraraja dari Madura, serta
memanfaatkan kedatangan tentara Khubilai Khan yang sebenarnya dikirim
untuk menyerang Singhasari dalam menyambut tantangan raja Krtanegara
yang telah menganiaya utusannya Meng-Chi. Demikianlah maka dengan
kedatangan tentara Khubilai Khan tercapailah apa yang dicita-citakan oleh
Wijaya, yaitu runtuhnya Daha. Setelah Wijaya berhasil mengusir tentara
Mongol, maka dirinya dinobatkan menjadi raja Majapahit pada tahun 1215 S
(1293 M) dengan gelar Sri Krtarajasa Jayawardhana. Raja ini kemudian
meninggal pada tahun 1309 M serta dicandikan di Antahpura sebagai Jina
dan di Simping sebagai Siwa.
Sepeninggal Krtarajasa, putranya Jayanagara dinobatkan menjadi raja
Majapahit. Pada masa pemerintahannya ia dirongrong oleh serentetan
pemberontakan. Dalam pemberontakan Kuti tahun 1319 M muncul seorang
tokoh yang kemudian akan memegang peranan penting dalam sejarah
Majapahit yaitu Gajah Mada. Dalam Pararaton diceritakan bahwa pada pada
tahun 1328 M Raja Jayanagara meninggal dibunuh seorang tabib bernama
Tanca. Selanjutnya menurut Nagarakretagama (XLVIII: 3) Raja Jayanagara
dicandikan dalam pura di Sila Petak dan Bubat sebagai Wisnu, serta di
Sukhalila sebagai Amoghasiddhi.
Raja Jayanagara tidak mempunyai keturunan, maka sepeninggalnya pada
tahun 1328 M, ia digantikan oleh adik perempuannya yaitu Bhre Kahuripan.
Ia dinobatkan menjadi raja Majapahit dengan gelar Tribuwanottunggadewi
Jayawisnuwardhani. Dari kakawin Nagarakretagama (XLIX: 3) diketahui
bahwa dalam masa pemerintahannya telah terjadi pemberontakan di Sadeng
dan Keta pada tahun 1331 M. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh
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Gajah Mada, setelah peristiwa Sadeng ini, kitab Pararaton menyebutkan
sebuah peristiwa yang kemudian menjadi amat terkenal dalam sejarah yaitu
Sumpah Palapa Gajah Mada. Pada tahun 1350 M Tribhuwana mengundurkan
diri dari pemerintahan dan digantikan oleh anaknya Hayam Wuruk. Pada
tahun 1372 M Tribhuwana meninggal dan didharmakan di Panggih
(Soekatno, 2010).
Pada tahun 1350 M, putra mahkota Hayam Wuruk dinobatkan menjadi raja
Majapahit

dengan

gelar

Sri

Rajasanagara.

Dalam

menjalankan

pemerintahannya ia didampingi oleh Gajah Mada yang menduduki jabatan
patih Hamangkubhumi. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah
kerajaan Majapahit mengalami puncak kebesarannya. Untuk menjalankan
politik Indonesianya, satu demi satu daerah-daerah yang belum bernaung di
bawah panji kekuasaan Majapahit ditundukkan dan dipersatukan oleh
Hayam Wuruk. Akan tetapi politik Majapahit itu berakhir sampai tahun 1357
M dengan terjadinya peristiwa Bubat, yaitu perang antara orang Sunda dan
Majapahit.

Gambar 5. Ilustrasi Raja Hayam Wuruk
Sumber: http://sejarahri.com/hayam-wuruk-dan-puncak-kejayaan-majapahit/

Dalam masa pemerintahannya, Hayam Wuruk sering mengadakan perjalanan
keliling daerah-daerah kekuasaannya yang dilakukan secara berkala. Pada
masa ini bidang kesusastraan sangat maju. Kitab Nagarakretagama yang
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merupakan kitab sejarah tentang Singhasari dan Majapahit berhasil
dihimpun dalam tahun 1365 oleh Prapanca. Sedangkan pujangga Tantular
berhasil menggubah cerita Arjunawiwaha dan Sutasoma.
Selanjutnya dalam kitab Pararaton (XXX: 24) disebutkan bahwa pada tahun
1311 S (1389 M) Raja Hayam Wuruk meninggal dunia, namun tempat
pendharmaannya tidak diketahui. Sepeninggal Hayam Wuruk, tahta kerajaan
Majapahit dipegang oleh Wikramawarddhana. Ia adalah menantu dan
keponakan Raja Hayam Wuruk yang dikawinkan dengan putrinya bernama
Kusumawarddhani. Wikramawarddhana mulai memerintah tahun 1389 M.
Pada tahun 1400 M ia mengundurkan diri dari pemerintahan dan menjadi
seorang pendeta. Wikramawarddhana kemudian mengangkat anaknya yang
bernama Suhita untuk menggantikannya menjadi raja Majapahit.
Diangkatnya Suhita di atas tahta kerajaan Majapahit ternyata telah
menimbulkan pangkal konflik di Majapahit, yaitu timbulnya pertentangan
keluarga antara Wikramawarddhana dan Bhre Wirabhumi. Pada tahun 1404
M persengketaan itu makin memuncak, dan muncul huru hara yang dikenal
dengan nama Perang Paregreg. Dari Pararaton disebutkan bahwa dalam
Perang Paregreg akhirnya Bhre Wirabhumi berhasil dibunuh Bhre Narapati.
Walaupun Bhre Wirabhumi sudah meninggal, peristiwa pertentangan
keluarga itu belum reda juga. Bahkan peristiwa terbunuhnya Bhre
Wirabhumi telah menjadi benih balas dendam dan persengketaan keluarga
itu menjadi berlarut-larut.
Masa pemerintahan Suhita berakhir dengan meninggalnya Suhita pada tahun
1447 M. Ia didharmakan di Singhajaya. Oleh karena Suhita tidak memiliki
anak, maka tahta kerajaan diduduki oleh adiknya yang bernama Bhre
Tumapel Dyah Kertawijaya. Ia tidak lama memerintah. Pada tahun 1451 M ia
meninggal dan didharmakan di Krtawijaya pura.

63

Dengan meninggalnya Kertawijaya, Bhre Pamotan menggantikannya menjadi
raja dengan gelar Sri Rajasawarddhana, ia memerintah hampir 3 tahun
lamanya. Pada tahun 1453 M ia meninggal dan didharmakan di Sepang.
Menurut Pararaton sepeninggal Rajasawarddhana selama 3 tahun (14531456 M) Majapahit mengalami masa kekosongan tanpa raja (interregnum).
Baru pada tahun 1456 M tampillah Dyah Suryawikrama Girisawarddhana
menduduki tahta. Ia memerintah selama 10 tahun (1456-1466 M). Pada
tahun 1466 M ia meninggal dan didharmakan di Puri (Soekmono, 1985).
Sebagai penggantinya kemudian Bhre Pandan Salas diangkat menjadi raja.
Setelah Bhre Pandan Salas meninggal, kedudukannya sebagai raja Majapahit
digantikan oleh anaknya Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya. Sebelum
menjadi raja Majapahit, Ranawijaya berkedudukan sebagai Bhattara i Kling.
Pada masa pemerintahannya ia tidak berkedudukan di Majapahit, melainkan
tetap di Kling karena Majapahit di duduki Bhre Krtabhumi. Pada tahun 1478
M Ranawijaya melancarkan serangan terhadap Bhre Krtabhumi. Dalam
perang tersebut Ranawijaya berhasil merebut kembali kekuasaan Majapahit
dari tangan Bhre Krtabhumi, dan Krtabhumi gugur di Kadaton (Djafar, 2009).
Mengenai masa akhir kekuasaan Majapahit dapat diketahui dari beberapa
sumber sejarah yang ada. Serat Kanda dan Pararaton menyebutkan bahwa
kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1400 S (1478 M). Saat keruntuhannya
itu disimpulkan dalam candra sengkala ”sirna-ilang-kertaning-bumi”, dan
disebutkan pula bahwa keruntuhannya itu dikarenakan serangan dari
kerajaan Islam Demak. Berdasarkan bukti sejarah ternyata bahwa pada saat
itu kerajaan Majapahit belum runtuh benar dan masih berdiri untuk
beberapa waktu yang cukup lama lagi. Rajanya bernama Dyah Ranawijaya
yang bergelar Girindrawarddhana. Bahkan berita Cina dari dinasti Ming
(1368-1643 M) masih menyebutkan adanya hubungan diplomasi antara
Majapahit dengan Cina pada tahun 1499 M.
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Dari Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda diketahui bahwa antara 1518-1521
M di Majapahit telah terjadi suatu pergeseran politik, yaitu kekuasaan
Majapahit telah beralih dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus
(Pangeran Sabrang Lor) penguasa Islam dari Demak. Demikian Majapahit
telah ditaklukkan dan dikuasai Pati Unus dari Demak (Graaf & Pigeaud,
1974). Penguasaan Majapahit oleh Demak itu dilakukan oleh Adipati Unus,
anak Raden Patah sebagai tindakan balasan Girindrawarddhana Dyah
Ranawijaya yang telah mengalahkan kakeknya yaitu Krtabhumi (Djafar,
2009).

Pengaruh Islam pada Kehidupan Masyarakat Indonesia
Perkembangan Islam di Indonesia mulai abad ke-13 menunjukkan intensitas
yang tinggi, munculnya Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam di Indonesia
telah menunjukkan bukti pengaruh Islam pada sistem kemasyarakatan
secara konkrit, yang dalam konteks ini adalah sistem politik dan
pemerintahan. Dipergunakan gelar Sultan untuk raja merupakan bukti
adanya pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan. Demikian juga dengan
diperkenalkannya jabatan penghulu dalam struktur pemerintahan di Kraton
Demak menunjukkan bahwa Islam telah mempengaruhi pola dan tatanan
pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia (Sjamsulhuda, 1987).
Di Sumatera Barat Islam memperkaya norma-norma adat, pepatah yang
mengatakan bahwa “adat bersendi sara, dan sara bersendikan kitabullah”
merupakan pengakuan masyarakat Sumatera Barat tentang perlunya normanorma adat yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan
Islam (Hamka, 1981). Di Jawa diadakan upacara grebeg Maulud yang
memadukan antara upacara adat dengan dakwah Islam. Demikian pula di
berbagai tempat di Indonesia, banyak upacara adat memiliki latar belakang
terkait dengan paham-paham tertentu dalam Islam. Misalnya kenduri bubur
sura, Asan-usen tabut, Kanji Asura, dsb.
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Di bidang keagamaan tasawuf memiliki pengaruh yang cukup penting.
Banyak ritual keagamaan masyarakat yang didasarkan atas ajaran tarekat,
tokoh-tokoh tarekat seperti Hamsah Fansuri, Abdur Rauf Singkel, Nuruddin
Ar Raniri menjadi rujukan masyarakat dalam menjalankan ritual keagamaan.
Mereka adalah pengembang tarekat yang mendapat banyak pengikut di
Sumatera. Di Jawa ada Wali menggunakan berbagai saluran kesenian untuk
mengembangkan Islam, yang sangat popular adalah Sunan Kalijaga yang
mampu mempengaruhi pertunjukkan wayang menjadi sarana dakwah yang
efektif.
Bukti fisik tentang masuknya pengaruh Islam adalah pada bidang seni
bangunan (arsitektur) dan seni sastra. Seni bangunan yang merupakan bukti
adanya pengaruh Islam adalah Masjid, bangunan tempat shalat bagi umat
Islam. Dalam bangunan Masjid jelas sekali adanya pengaruh Islam di
dalamnya (Soekmono, 1985). Selain bangunan masjid, bentuk bangunan yang
terpengaruh Islam adalah makam. Ragam hias dan bentuk nisan memberikan
bukti adanya pengaruh Islam. Nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik,
makam Al Malikus Saleh, dan Troloyo menunjukkan bukti bahwa Islam
berpengaruh dalam seni bangunan. Hasil seni ukir sebagaimana yang
terdapat dalam relief di Masjid Mantingan, seni ukir kayu di Cirebon. Bukti
pengaruh Islam pada seni sastra sangatlah banyak. Di Sumatera muncul
karya sastra yang berbentuk hikayat, syair, tambo, dan silsilah. di Jawa
muncul karya berbentuk Suluk, babad, tembang, dan kitab (Soekmono,
1985).
Dalam perilaku keagamaan ajaran tasawuf dapat diterima di Indonesia
karena dapat menemukan titik temu dengan kepercayaan masyarakat
terdahulu, sehingga dalam perkembangan Islam di masyarakat bentukbentuk ritual tasawuf sangat mewarnai perilaku keagamaan masyarakat.
Beberapa tarekat berkembang di Indonesia dengan baik, antara lain tarekat
Qodiriyah, Naqsabandiyah, Satariyah, Rifaiyah, Qodiriyah wa Naqsabandiyah,
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Syadziliyah,

Khalwatiyah,

dan

Tijaniyah

(Kartodirjo,

Poesponegoro,

Notosusanto, 1975). Beberapa tarekat bahkan sampai sekarang masih
berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Kerajaan-kerajaan Islam awal di Indonesia
1.

Peurlak

Masyarakat Islam di Indonesia mulai mampu menata sebuah pemerintahan
berbentuk kerajaan pada abad ke-10 sebagaimana tampak pada munculnya
kerajaan Peurlak. Raja pertama kerajaan Peurlak adalah Alaidin Sayyid
Maulana Aziz Syah, akan tetapi masa kekuasaannya tidak banyak diketahui.
Kerajaan Peurlak sempat pecah menjadi dua. Satu berada di pedalaman
dengan pusatnya di Tonang, dan satunya di daerah pesisir di Bandar
Khalifah. Karena pecah menjadi dua maka kekuasaannya menjadi kecil dan
bahkan tidak lagi disebut sebagai kerajaan. Perjalanan sejarah kerajaan
Peurlak diwarnai dengan berbagai peperangan termasuk perang dengan
Sriwijaya. Raja terakhir Muhammar Amir Syah mengawinkan putrinya
dengan Malik Saleh, Malikus Saleh kemudian mendirikan kerajaan Samudera
Pasai (Harun, 1995). Kerajaan Peurlak masih eksis sampai tahun 1296 M.
2.

Samudera Pasai

Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Malikus Saleh. Masa kekuasaannya
diperkirakan tidak lama berdasarkan informasi dari tulisan di batu nisan
makamnya, ia meninggal tahun 1297 M. Walaupun masa kekuasaannya
pendek Malikus Saleh dikenal sebagai Sultan yang bijaksana. Setelah Malikus
Saleh wafat, kerajaan Samudera Pasai dipegang oleh Malik Az-Zahir I yang
berkuasa pada 1297-1326 M. Pada masa pemerintahannya tidak banyak yang
diungkapkan karena kelangkaan sumber. Malik Az-Zahir I kemudian diganti
dengan Al Malik Az-Zahir II.
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Catatan perjalanan dari Ibnu Batutah menjelaskan bahwa Az-Zahir II
merupakan orang yang taat dengan agama Islam dan bermazhab Syafii. AzZahir II juga sangat giat untuk mengislamkan daerah sekitarnya, sehingga
Ibnu Batutah menjelaskan bahwa Az-Zahir II adalah seorang ulama yang
menjadi Raja (Hamka, 1981). Samudera Pasai menjadi salah satu pusat
perkembangan mazhab Syafii.
Az-Zahir II wafat dan digantikan oleh putranya yang masih kecil bernama
Zainal Abidin. Pada masa kekuasaan Zainal Abidin, Pasai mendapat serangan
dua kali yakni dari Siam dan Majapahit, sehingga kerajaan Samudera Pasai
sangat lemah. Dalam kondisi demikian datanglah laksamana Cheng Ho yang
meminta agar Samudera Pasai mengakui perlindungan Tiongkok, dengan
demikian Samudera Pasai akan dibela bila diserang oleh negara lain.
Sepeninggal Zainal Abidin kondisi Samudera Pasai semakin lemah, di sisi lain
Malaka mulai berkembang menjadi bandar yang besar. Kapal-kapal dagang
lebih memilih bersandar ke Malaka daripada ke Samudera Pasai, sehingga
Samudera Pasai lambat laut tenggelam dengan sendirinya.
3.

Aceh Darussalam

Kerajaan Aceh Darussalam adalah kelanjutan dari Samudera Pasai yang
bersatu dengan daerah sekitarnya, kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-16
bersamaan dengan datangnya armada Portugis ke Malaka. Raja yang pertama
adalah Alaudin Ali Mughayat Syah dengan ibukota Banda Aceh. Banda Aceh
saat itu tidak sekedar pusat kegiatan politik, tetapi ilmu pengetahuan dan
bandar transit di Asia Tenggara. Perkembangan kerajaan ini tidak dapat
dijelaskan karena kekurangan dan ketiadaan sumber yang dapat digunakan.
4.

Ternate dan Tidore

Wilayah kepulauan Maluku sebelum berkembangnya agama Islam terdiri
atas empat kerajaan yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Maluku sebagai
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pusat rempah-rempah dipastikan menjadi tujuan para pedagang yang
berlayar antarpulau di kepulauan Indonesia. Dengan demikian Islam
berkembang di Maluku melalui saluran perdagangan, dan diperkirakan
terjadi pada abad ke-15 M. Hamka dengan menggunakan sumber Portugis
menjelaskan bahwa di antara empat kerajaan yang ada, Ternate yang mulamula memeluk agama Islam. Dari sumber lisan disebutkan tokoh yang
mengislamkan Ternate bernama Datuk Maulana Husin. Raja pertama yang
memeluk agama Islam bernama Gapi Baguna, setelah memeluk Islam
bernama Marhum (Kolano Marhum) dengan gelar Sultan. Sultan Marhum
berkuasa dari tahun 1465 sampai wafatnya tahun 1486. Berdasar pada tahun
dan saluran yang dipergunakan dalam islamisasi di Maluku maka dapat
diketahui bahwa pembawa agama Islam di Maluku adalah orang Melayu,
Parsi, dan Arab. Berdasar pada sumber lisan maka penyebaran agama Islam
di Maluku juga dilakukan oleh para mubaligh.
Sultan Marhum digantikan putranya yang bernama Zainal Abidin pada tahun
1495. Sultan Zainal Abidin sempat memperdalam agama Islam di Giri Jawa
Timur. Hal ini telah meningkatkan hubungan antara Jawa (Giri, Gresik)
dengan Hitu Ambon. Pada masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin, Portugis
juga telah sampai di Maluku. Dengan berbagai siasat Portugis berhasil
memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, hal ini menyebabkan
kalangan rakyat Ternate menjadi tertekan. Sultan Ternate kemudian
mengadakan perlawanan terhadap Portugis. Sultan Baabullah berhasil
mengusir Portugis dari Ternate, tetapi belum berhasil mengusir Portugis dari
seluruh kepulauan Maluku.
Di Tidore raja yang pertama memeluk Islam adalah Kolano Cirililiati yang
diislamkan oleh seorang mubaligh Arab yang datang ke Tidore bernama
Syech Mansyur (Hamka, 1981: 218). Setelah masuk Islam Kolano Cirililiati
berganti nama Sultan Jamaluddin. Sumber Portugis memberikan informasi
bahwa Islam datang ke Tidore kurang lebih 30 tahun sebelum Ternate.
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Informasi dari sumber Spanyol menyatakan bahwa ketika Spanyol sampai di
Maluku, Islam telah ada di Tidore kurang 50 tahun sebelumnya. Sultan
Jamaluddin diganti oleh putranya bernama Sultan Mansyur, tetapi
perkembangan kerajaan Islam Tidore tidak banyak membantu Ternate untuk
melawan Portugis. Tidore dan Ternate pada abad ke-16 hingga pertengahan
abad ke-17 menjadi daerah konflik, baik antara penguasa lokal maupun
Kolonial Portugis, Spanyol, dan Belanda. Belanda akhirnya keluar sebagai
pemenang.
5.

Demak

Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, seorang putra Majapahit dari
istri seorang putri Cina hadiah dari Raja Palembang. Raden Patah mulai
berkuasa tahun 1478 dengan pusat pemerintahan di Demak Bintoro, pesisir
utara Jawa Tengah. Dalam menjalankan pemerintahannya Raden Patah
didampingi dewan wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo inilah
yang nantinya berjasa mengislamkan Jawa sampai daerah pedalaman. Wali
Songo yang terkenal yaitu:
a.

Maulana Malik Ibrahim

b.

Sunan Ampel

c.

Sunan Giri

d.

Sunan Bonang

e.

Sunan Drajat

f.

Sunan Kudus

g.

Sunan Muria

h.

Sunan Kalijogo

i.

Sunan Gunungjati

Demak berhasil menggantikan posisi Majapahit sebagai kerajaan yang
berpengaruh di Jawa, karena Majapahit hancur setelah terjadi peperangan
antara Kertabumi dan Girindrawardana. Perkembangan Islam di Jawa secara
intensif terjadi pada masa kerajaan Demak.
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Gambar 6. Ilustrasi Raden Patah
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Raden_Patah

Raden Patah digantikan putranya yakni Adipati Unus yang dikenal juga
dengan nama Pangeran Sabrang Lor. Adipati Unus pernah membawa
ekspedisi ke utara untuk menyerang Portugis di Malaka, tetapi usahanya
gagal. Adipati Unus hanya berkuasa dalam masa yang pendek dari tahun
1518 M sampai tahun 1521 M. Adiknya yang bernama Trenggono kemudian
menggantikan Adipati Unus, karena Adipati Unus tidak punya anak. Sultan
Trenggono kemudian meneruskan jejak pendahulunya untuk mengislamkan
tanah Jawa.
Sultan Trenggono mengutus Syarif Hidayatullah untuk mengislamkan
wilayah Jawa bagian Barat, maka ditundukkanlah Pajajaran, Cirebon, Banten,
dan juga Sunda Kelapa (kemudian diubah menjadi Jayakarta). Beberapa
putrinya dikawinkan dengan beberapa Adipati, sehingga wilayah kedaulatan
Demak semakin luas. Hanya wilayah Jawa Timur bagian Timur yang belum
berhasil diislamkan, maka Sultan Trenggono sendiri yang memimpin
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ekspedisi tersebut, akan tetapi ekspedisi ini gagal dan Sultan Trenggono
meninggal. Terjadi kekacauan politik di Demak mengenai pengganti Sultan
Trenggono, akhirnya putra menantu Sultan Trenggono yang bernama
Hadiwijaya memenangkan pertarungan politik dan memindahkan pusat
kerajaan ke Pajang, masuk pedalaman Jawa Tengah.
6.

Pajang dan Mataram

Pindahnya pusat kerajaan dari daerah pesisir ke pedalaman Jawa Tengah
membawa pengaruh pada perkembangan Islam di Jawa, khususnya Jawa
Tengah. Contohnya adalah paham wahdatul wujud mendapatkan tempat yang
cukup luas karena inti ajaran tasawuf itu lebih mudah diterima masyarakat.
Hadiwijaya berusaha untuk tetap menegakkan pengaruh Demak di berbagai
wilayah, termasuk daerah yang dipegang oleh para menantu Sultan
Trenggono. Hadiwijaya tampaknya berhasil untuk tetap menyatukan
pengaruh Demak, termasuk ketika menghadapi Arya Penangsang yang
berusaha merebut tahta Demak. Namun ketika Mataram yang selama ini
diserahkan putra angkatnya memberontak, Sultan Hadiwijaya kalah sehingga
pusat pemerintahan dipindah ke Mataram. Hadiwijaya tewas tahun 1582 M,
sementara itu putra mahkota bernama Pangeran Benawa dijadikan Bupati
Demak. Putra angkat Hadiwijaya adalah Sutawijaya, bersama ki Pemanahan
diberi hadiah tanah Mataram yang dulunya berwujud Hutan, berubah
menjadi wilayah yang menjanjikan sehingga dapat berkembang dengan
pesat. Pada akhirnya wilayah ini menjadi pusat kerajaan Mataram.
Mataram dipimpin oleh Sutawijaya dengan memakai gelar Senopati Ing Alogo
Sayidin Panotogomo. Senopati Ing Alogo sebagai penerus penguasa Pajang
berusaha mempertahankan kedaulatan penguasa sebelumnya, sehingga
terjadi beberapa kali peperangan. Namun akhirnya Jawa Tengah dan Jawa
Timur berhasil dikuasai, bahkan kemudian bergerak ke arah Jawa Barat.
Pada tahun 1595 Masehi, Galuh di Jawa Barat berhasil dipaksa mengakui
Mataram.
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Perkembangan Islam sangat pesat ketika Mataram di bawah Sultan Agung,
usaha Sultan Agung tampak jelas ketika banyak ulama yang diberi hak untuk
mengolah tanah perdikan. Tanah perdikan adalah sebuah wilayah dengan
luas tertentu yang dibebaskan membayar pajak kepada kerajaan. Sultan
Agung dikenal sebagai raja yang bijaksana, dan dikenal juga sebagai
pujangga. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram pernah
menyerang Belanda di Batavia pada tahun 1628. Pada masa pemerintahan
Sultan Agung Masjid Agung kota dibangun bersamaan dengan pembangunan
kompleks kraton.

Gambar 7. Ilustrasi Sultan Agung dari Mataram
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Agung_dari_Mataram

Bersamaan dengan perluasan pengaruh Mataram ke seluruh Jawa maka
Islam juga tersebar luas di seluruh Jawa, tapi Amangkurat I pengganti Sultan
Agung tidak meneruskan kebijakannya. Pada masa Amangkurat I
perkembangan Islam di Jawa seakan surut karena kebijakan Amangkurat I
yang cenderung meninggalkan ulama dan bahkan memusuhinya. Yahya
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Harun (1995) menyebut kebijakan Amangkurat I sebagai menjawakan Islam,
artinya memaksakan kesesuaian antara Islam dan nilai-nilai Jawa. Kebijakan
Amangkurat I yang banyak merugikan Mataram melahirkan banyak
pemberontakan yang pada akhirnya Mataram terpecah belah menjadi 4
wilayah kekuasaan sebagaimana terlihat sampai sekarang.
7.

Banten dan Cirebon

Banten dan Cireboh sebelum muncul Demak sebagai kerajaan Islam pertama
di Jawa, sudah merupakan bandar atau pelabuhan ramai dikunjungi para
pedagang dari luar pulau Jawa. Hadirnya seorang Mubaligh dari Arab yang
kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah)
mengabdikan diri ke Demak, berhasil melaksanakan misi Demak untuk
mengislamkan Jawa Barat.

Gambar 8. Ilustrasi Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati)
Sumber: https://www.bacaanmadani.com/2018/08/biografi-dan-sejarah-wali-songosunan_26.html

Banten adalah kerajaan kecil yang mengakui kedaulatan Pakuan Pajajaran,
sebuah kerajaan Hindu yang menguasai wilayah Pasundan Jawa Barat.
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Demak menilai bahwa Banten sebagai wilayah yang strategis harus dikuasai,
maka Demak kemudian mengirim Syarif Hidayatullah untuk menaklukkan
Banten. Banten berhasil dikuasai Syarif Hidayatullah yang kemudian
menyebarkan Islam ke Sumatera Selatan. Dari Banten, Demak kemudian
mengincar Sunda Kelapa, pelabuhan Pakuan Pajajaran sekaligus tempat
Portugis melakukan transaksi perdagangan. Sunda Kelapa berhasil dikuasai
oleh Syarif Hidayatullah tahun 1572, kemudian namanya diubah menjadi
Jayakarta. Dari Sunda Kelapa Syarif Hidayatullah kemudian meneruskan
menaklukkan Cirebon, kota pelabuhan yang juga mengakui kedaulatan
Pakuan Pajajaran. Cirebon akhirnya juga jatuh ke tangan Syarif Hidayatullah,
sehingga Pakuan Pajajaran tidak lagi memiliki kota pelabuhan yang strategis.
Syarif Hidayatullah pada tahun 1552 M menyerahkan daerah kekuasaannya
kepada putranya yakni Pangeran Hasanuddin untuk Banten, dan Pangeran
Pasareyan untuk Cirebon. Syarif Hidayatullah kemudian mendirikan lembaga
pendidikan di daerah Gunung Jati, hingga wafatnya pada tahun 1570 sehinga
dikenal sebagai Sunan Gunung Jati.
Banten kemudian berkembang semakin pesat, Pangeran Hasanuddin dapat
mengembangkan Banten sebagai kota dagang yang mensejahterakan rakyat.
Setelah berkuasa 18 tahun Pangeran Hasanuddin yang bergelar Maulana
Hasanuddin wafat dan dimakamkan di Sabakiking. Pengganti Hasanuddin
adalah putra tertuanya yakni Pangeran Yusuf. Pangeran Yusuf berjasa
menaklukkan raja Pakuan Pajajaran, dengan demikian seluruh Jawa Barat
berhasil diislamkan.
Ketika terjadi huru-hara politik di Demak, berlanjut dengan perpindahan
pusat pemerintahan Islam ke pedalaman yakni di Pajang, Cirebon kemudian
berdiri sendiri sebagai kerajaan, dan Pangeran Pasareyan menjadi raja
pertama. Cirebon berkembang menjadi kerajaan Islam yang disegani, tetapi
pada akhirnya Cirebon pecah menjadi dua yakni Kasepuhan dan Kanoman
(Sulendraningrat, 1985).
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8.

Gowa – Sulawesi Selatan

Di daerah Sulawesi Selatan Islam berkembang pada awal abad ke-17 M, yaitu
ketika kerajaan Gowa dan Tallo menyatakan masuk Islam (Soekmono, 1985).
Raja Tallo yang bernama Karaeng Matoaya yang juga merangkap jabatan
Mangkubumi di Kerajaan Gowa menyatakan masuk Islam dan berganti nama
dengan Sultan Abdullah. Raja Gowa yang bernama Daeng Manrabia juga
menyatakan masuk Islam dan berganti nama dengan Sultan Alaudin. Dua
tokoh inilah yang kemudian menyebarkan Islam di seluruh daerah
kekuasaannya. Bahkan perkembangan Islam dapat dirasakan sampai di
daerah Nusa Tenggara.
Sultan Alaudin mempunyai sikap tegas terhadap Belanda, sehingga
membantu Maluku ketika Belanda memaksakan monopoli perdagangan.
Sampai wafatnya sikap menentang terhadap Belanda terus dilakukan. Sikap
Sultan Alaudin diteruskan oleh keturunannya yakni Sultan Muhammad Said,
dan Sultan Hasanuddin. Belanda mempertimbangkan pentingnya Gowa
dalam jalur perdagangan maka kemudian memanfaatkan pemberontakan
Arung Palaka untuk menghancurkan Gowa. Akhirnya setelah terjadi
beberapa kali peperangan Gowa harus mengakui kekalahan sehingga
diadakan perjanjian Bongaya pada tahun 1667 M. Beberapa waktu setelah
perjanjian itu Gowa sempat mencoba mengangkat senjata lagi, akan tetapi
kemudian ditumpas oleh Belanda sehingga Gowa hancur.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Contoh Soal Ujian Sekolah Tahun 2017/2018
1.

Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu yang berdiri
sekitar abad ke-4 Masehi di Muara Kaman, Kalimantan Timur.
Diperkirakan Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di
Indonesia. Kerajaan ini dibangun oleh ....
a.

Aswawarman

b.

Mulawarman

c.

Kudungga

d.

Purnawarman

Jawaban benar : A
Pembahasan
Soal tersebut belum termasuk kategori HOTS karena hanya mengukur aspek
pengetahuan saja (C1/level 1). Peserta didik hanya diminta mengingat materi
yang telah dipelajari. Penemuan jawaban tidak membutuhkan proses
berpikir menganalisis masalah. Pilihan jawaban lainnya juga sangat jelas
aspek pembedanya.
Aswawarman

:

Aswawarman adalah anak dari Kudungga. Berdasarkan
prasasati Yupa ia juga diketahui sebagai pendiri dinasti
(wangsakarta) Kutai yang sudah mendapat pengaruh
Hindu. Aswawarman memiiliki tiga orang anak yang
salah satunya bernama Mulawarman.
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Uraian ini cukup jelas dan dianggap sebagai pembeda
yang setara (Benar)
Mulawarman

:

Mulawarman adalah raja besar dalam sejarah Kutai.
Pada beberapa prasasti Yupa ia melakukan pemujaan
dan memberi penghormatan brahmana dengan hadiah
yang sangat banyak
Uraian ini cukup jelas dan dianggap sebagai pembeda
yang setara (Salah)

Kudungga

:

Kudungga merupakan seorang kepala suku masyarakat
Kutai yang belum mendapat pengaruh Hindu. Kudunga
merupakan ayah dari Aswawarman
Uraian ini cukup jelas karena Kudungga belum
mendapat pengaruh Hindu (Salah)

Purnawarman

:

Purnawarman

adalah

satu

raja

Kerajaan

Taarumanegara yang berada di Jawa Barat
Uraian ini dianggap pembeda yang tidak setara
kedudukannya, karena konteks materi yang diuraikan
adalah

mengenai

Purnawarman

adalah

Kerajaan
salah

Kutai,
satu

raja

sedangkan
Kerajaan

Tarumanegara (Salah)

2.

Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah raja terbesar dari kesultanan
Mataram Islam, berikut yang termasuk peranan Sultan Agung adalah
....
A.

Memperoleh kemajuan ekonomi melalui perdagangan di pesisir
Sumatera Barat
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B.

Berhasil mengusir Portugis yang mengganggu kelancaran
perdagangan Demak

C.

Mengirim pasukan untuk menyerang VOC di Batavia

D.

Menentang semua monopoli yang dilakukan oleh VOC

Jawaban benar : C
Pembahasan :
Soal tersebut belum termasuk kategori HOTS karena hanya berada pada
aspek pemahaman (C2 / level 2). Siswa hanya diminta menjelaskan peranan
salah satu tokoh raja Mataram Islam yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo.
Memperoleh kemajuan ekonomi

:

Uraian

ini

termasuk

pilihan

melalui perdagangan di pesisir

jawaban pembeda yang tidak setara

Sumatera Barat

karena konteks yang dibicarakan
adalah

tentang

peranan

Sultan

Agung Hanyokrokusumo (Salah)
Berhasil mengusir Portugis yang
mengganggu

:

kelancaran

Uraian
jawaban

perdagangan Demak

setara,

ini

termasuk

pembeda
karena

pilihan

yang

tidak

konteks

yang

dibicarakan adalah tentang peranan
Sultan

Agung

Hanyokrokusumo

pada periode perkembangan Islam
di Mataram (Salah)
Mengirim

pasukan

untuk

:

menyerang VOC di Batavia

Uraian
jawaban

ini

termasuk

pembeda

yang

pilihan
setara

(Benar)
Menentang

semua

monopoli

:

Uraian
jawaban

ini

termasuk

pembeda

yang

pilihan
setara
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yang dilakukan oleh VOC

tetapi tidak fokus menyebutkan
setting tempat dan periode yang
jelas (Salah)

B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal-soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS-Higher
Order Thinking Skills) peserta didik adalah soal-soal yang menguji
kemampuan kognitif peserta didik pada level analisis (C4), evaluasi (C5), dan
kreasi (C6). Salah satu ciri soal yang menguji kemampuan HOTS peserta didik
adalah soal yang menghadapkan peserta didik pada situasi baru (novel
situation) yang tidak familiar. Melalui soal bernuansa HOTS, peserta didik
diharapkan dapat mentransfer pengetahuan dan pemahamannya atas
konsep-konsep dasar utuk menjawab permasalahan pada situasi yang baru
tersebut. Situasi baru tersebut dapat ditampilkan melalui stimulus soal yang
disajikan sebelum stem/pokok soal. Di bawah ini diberikan contoh soal yang
bermuatan HOTS.

80

Unit Pembelajaran
Pengaruh Hindu, Buddha,
dan Islam di Indonesia

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH (US)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

NO

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

: Sekolah Dasar (SD)
: Ilmu Pengetahuan Sosial
: 120 menit
:1
: 2018/2019

Materi

Indikator Soal

No

Level
Bentuk
Kognitif
Soal

3.4
Mengidentifikasi

Disajikan

kerajaan Hindu
dan/atau

Pengaruh

Buddha

Hindu,

dan/atau Islam
1.

di lingkungan
daerah
setempat, serta
pengaruhnya
pada kehidupan
masyarakat

Sejarah
Perjuangan
Bangsa
Indonesia

Buddha
pada
kehidupan
masyarakat
Indonesia

gambar contoh
candi bercorak
Buddha di
Indonesia untuk
mengidentifikasi

3

L1

peninggalan
Hindu dan atau
Buddha di
Indonesia

masa kini
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PG

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PAKET- 1

KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.4
Mengidentifikasi
kerajaan Hindu
dan/atau Buddha
dan/atau Islam di
lingkungan daerah
setempat, serta
pengaruhnya pada
kehidupan
masyarakat masa
kini

: SD
: IV
: IPS
Buku
Sumber :

Kurikulum
:
Bentuk Soal
: PG
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Aplikasi
x
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Penalaran

Nomor
Soal
3

Perhatikan salah satu contoh Candi bercorak Buddha

LINGKUP
MATERI

diatas! Identifikasi pernyataan yang sesuai mengenai

Sejarah Perjuangan
Bangsa Indonesia

karakterisiktik Candi Buddha tersebut!
(1)

MATERI

Candi Borobudur

(4)

Berfungi

sebagai

tempat

Pengaruh
HinduBuddha
pada
kehidupan
masyarakat
Indonesia

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar contoh
candi bercorak
Buddha
di
Indonesia untuk
mengidentifikasi
peninggalan
Hindu dan atau
Buddha
di
Indonesia
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pendharmaan

Kunci
Jawaban

(2)

Candi Prambanan

(3)

Bentuk tambun

A
A. 1, 3, 5
B. 1, 4, 5
C. 2, 4, 5
D. 2, 4

(5)

Terdapat Stupa
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KESIMPULAN

Pendidikan pada Abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan
antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan
terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kecakapan tersebut
dapat dikembangkan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran berbasis
pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi
pembelajaran. Selain itu, kecakapan yang dibutuhkan dalam dunia
pendidikan pada Abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi (Higher
Order Thinking Skills (HOTS)) yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan
peserta didik dalam menghadapi tantangan global, atau dengan kata lain
pendidikan dapat menciptakan masyarakat terdidik yang di masa depan
nanti dapat bersaing dengan negara lain.
Unit pembelajaran ini dibuat dalam rangka membantu guru dalam
menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi pada Higher-order
thinking skills (HOTS). Dalam melaksanakan pembelajaran berpikir tingkat
tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan yang dimulai dari permasalahan
kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.
Unit pembelajaran materi Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia dalam hal ini
di-breakdown dalam beberapa sub materi atau unit pembelajar. Pada submateri atau unit pembelajar Pengaruh Hindu-Buddha, dan Islam di Indonesia
terdiri dari ringkasan keterkaitan kompetensi dasar dan indikator
pencapaian kompetensi, contoh aplikasi materi dalam dunia nyata, aktivitas
pembelajaran yang dikembangkan pada model pembelajaran dan metode
yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Pada unit ini juga
dilengkapi dengan bahan bacaan dan contoh pengembangan penilaian HOTS.
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UMPAN BALIK

Setelah mempelajari unit pembelajaran ini, diharapkan terjadi umpan balik
yang dapat mendukung peningkatan kompetensi guru. Indikator tersebut
dapat terlihat apabila guru mampu:
1.

Mengembangkan unit/ unit pembelajaran mata pelajaran IPS di
Sekolah Dasar yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan
dan tingkat perkembangan peserta didik.

2.

Merancang proses pembelajaran IPS di Sekolah Dasar dengan
menggunakan pendekatan saintifik yang menekankan pada
keaktifan peserta didik untuk menemukan pengetahuan secara
mandiri.

3.

Memperbaiki proses pembelajaran IPS di Sekolah Dasar yang
selama ini masih banyak menggunakan metode konvensional
menjadi pola pembelajaran berorientasi keterampilan abad 21
(kompetensi 4C)

4.

Membuat soal evaluasi yang harus disesuaikan dengan target
kompetensi dasar sehingga benar-benar mengukur kemampuan
yang semestinya harus dikuasai oleh peserta didik.

5.

Proses

pembelajaran

IPS

diarahkan

membahas

berbagai

permasalahan kontektual nyata dari nilai-nilai pembelajaran
sejarah yang ada dalam kehidupan sehari-hari sehingga proses
pembelajaran IPS di Sekolah Dasar menjadi lebih bermakna
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PENGANTAR

Unit “Masa Penjajahan sampai Kemerdekaan Indonesia” ini membahas
tentang faktor penyebab penjajahan di Indonesia, masa penjajahan di
Indonesia dan perlawanan bangsa Indonesia serta proklamasi kemerdekaan
Indonesia. Materi ini merupakan bagian dari materi Sejarah Perjuangan
Bangsa Indonesia yang terintegrasi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan
Sosial.
Unit ini merupakan bahan pengayaan dari materi Sejarah Perjuangan Bangsa
Indonesia yang sudah ada pada Buku Siswa. Oleh karena itu, bahan ini dapat
dimanfaatkan oleh guru untuk menyampaikan materi-materi IPS Terpadu.
Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar kelas V, khususnya
KD pengetahuan dan KD kerampilan yang erat kaitannya dengan materi
sejarah dalam IPS Terpadu, indikator pencapaian kompetensi yang diuraikan
menjadi IPK penunjang, IPK kunci dan IPK pengayaan. Aplikasi materi dalam
dunia nyata yang dilengkapi dengan artikel dan contoh soal materi ujian
sekolah mata pelajaran IPS. Contoh soal masing-masing berhubungan dengan
materi, bertujuan untuk lebih menekankan bahwa unit pembelajar ini lebih
diorientasikan pada hasil belajar peserta didik khususnya dalam menghadapi
Ujian Sekolah.
Unit ini juga dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran melalui pendekatan
saintifik berbasis kecakapan abad 21. Aktivitas pembelajaran ini dirancang
untuk dapat mengarahkan peserta didik mencapai indikator yang ditentukan.
Kegiatan aktivitas pembelajaran dilengkapi pula dengan Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD). Untuk memberikan tambahan wawasan bagi guru dan
peserta didik, diberikan pula bahan bacaan untuk materi “Masa Penjajahan
samai Kemerdekaan Indonesia”.
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Pada bagian akhir, contoh soal yang diuraikan dibagian atas dianalisis dan
dibahas dengan mengaitkan dengan aktivitas dan bahan bacaan yang telah
diberikan sebelumnya. Pada bagian akhir, khusus bagi guru diberikan contoh
bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda yang mengukur keterampilan
berpikir tinggat tinggi peserta didik.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas V
dan dijabarkan dalam beberapa target kompetensi:
KD Pengetahuan
3.4 Mengidentifikasi
penting

Target Kompetensi

faktor-faktor

penyebab

1.

penjajahan

penting

bangsa Indonesia dan upaya bangsa
Indonesia dalam mempertahankan

Mengidentifikasi

faktor-faktor

penyebab

penjajahan

bangsa Indonesia
2.

kedaulatannya

Mengidentifikasi

upaya

bangsa

Indonesia dalam mempertahankan
kedaulatannya

KD Ketrampilan
4.4 Menyajikan

hasil

Target KD
identifikasi

1.

Menyajikan hasil identifikasi faktor-

mengenai

faktor-faktor

penting

faktor penyebab penjajahan bangsa

penyebab

penjajahan

bangsa

Indonesia

Indonesia

dan

upaya

bangsa

2.

Menyajikan

hasil

identifikasi

Indonesia dalam mempertahankan

mengenai upaya bangsa Indonesia

kedaulatannya.

dalam

mempertahankan

kedaulatannya

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pengetahuan
Indikator Pendukung
3.4.1 Mengidentifikasi faktor kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia
3.4.2 Mengidentifikasi peristiwa menjelang proklamasi Indonesia
Indikator Kunci
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3.4.3

Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa
Indonesia

3.4.4 Mengidentifikasi

bentuk-bentuk

perlawanan

bangsa

Indonesia

terhadap penjajahan bangsa Eropa
3.4.5 Menjelaskan proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia

Indikator Pengayaan
3.4.6 Menjelaskan dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia
3.4.7 Menjelaskan peranan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembacaan
proklamasi kemerdekaaan Indonesia

Indikator Ketrampilan
Indikator Pendukung
4.4.1 Mengumpulkan informasi mengenai kedatangan bangsa Eropa ke
Indonesia
4.4.2 Mengumpulkan

informasi

mengenai

terjadinya

proklamasi

kemerdekaan Indonesia

Indikator Kunci
4.4.3 Menyajikan

hasil

identifikasi

faktor-faktor

penting

penyebab

penjajahan bangsa Indonesia
4.4.4 Menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentu perlawanan bangsa
Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa
4.4.5 Menyajikan hasil identifikasi proses terjadinya proklamasi Indonesia
Indikator Pengayaan
4.4.6 Menarik

kesimpulan

tentang

faktor-faktor

penting

penyebab

penjajahan bangsa Indonesia
4.4.7 Meneladani sikap tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembacaan
proklamasi.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Kondisi bangsa Indonesia saat ini merupakan hasil perjuangan melawan
penjajahan. Berbagai siasat digunakan bangsa asing untuk menguasai
wilayah nusantara saat itu. Mengambil pelajaran dari sejarah, kita harus
mampu memaknai perjuangan bangsa Indonesia dengan sikap dan
mewujudkannya dalam tindakan positif yang bernilai untuk bangsa dan
bernegara. Artikel berikut merupakan contoh bahwa bangsa Indonesia
pernah mengalami perpecahan karena belum memiliki semangat persatuan.
“Belajar dari Perang Padri: Ketika Indonesia Dipecah-belah Agama”
(Sumber Mata Mata Politik Posted on March 26, 2019)
Sumber:

https://www.matamatapolitik.com/sejarah-belajar-dari-perang-padri-ketika-

indonesia-dipecah-belah-agama/
Perang Padri adalah salah satu perang yang berlangsung paling lama di Indonesia. Perang
yang terjadi di Minangkabau atau Sumatera Barat ini diawali dari perbedaan keyakinan
tentang bagaimana cara menjalankan Islam. Perang yang terjadi antara Kaum Padri dan
Kaum Adat menjadi cukup besar sehingga menarik perhatian Belanda, dan membuat
Sumatera Barat–saat itu Kerajaan Pagaruyung–menjadi rentan dan akhirnya jatuh ke tangan
penjajah.
Oleh: Fadhila Ratnasari (Mata Mata Politik)
Pasca Pilpres 2014, politik identitas menjadi suatu akar masalah yang tak jarang dijumpai di
masyarakat Indonesia. Isu konservatisme agama, khususnya Islam, kian menonjol menjelang
Pilpres 2019. Kondisi ini mengingatkan kembali akan babak sejarah Indonesia di masa lalu,
jauh sebeluh proklamasi kemerdekaan, yakni Perang Padri di tanah Minangkabau, Sumatra
Barat, awal dekade 1800-an.
Konflik laten horizontal saat ini di Indonesia sesungguhnya tak jauh berbeda dengan
kelamnya perang saudara di era Perang Padri. Perang yang tercatat dalam sejarah Nusantara
sebagai salah satu perang saudara terbesar yang pernah terjadi tersebut ditimbulkan oleh
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perbedaan pandangan agama dan tradisi, dua identitas kuat yang tak bisa dipisahkan dari
masyarakat hingga kini.
Seiring kepopuleran Wahabi di Mekkah, Arab Saudi, kalangan ulama kerap menggunakan
busana jubah dan surban untuk menunjukkan identitas keislaman mereka. Nanang Tahqiq,
dosen Fakultas Ushuluddin dan Falsafah Universitas Islam Negeri Jakarta, mengatakan
bahwa pemakaian jubah bertujuan menunjukan siapa “kami” dan siapa “kamu.” Di tengah
kesulitan masyarakat akibat kolonialisme Belanda, para ulama Islam memilih mengenakan
jubah untuk terlihat berbeda dari kolonial Belanda maupun masyarakat setempat yang tak
memiliki cukup pengetahuan agama Islam.
Menurut Nanang, jubah atau pakaian gaya Arab pertama kali diperkenalkan di Nusantara
oleh para pedagang Arab. Selanjutnya, orang-orang yang pergi ke Mekah untuk menunaikan
ibadah haji maupun menuntut ilmu agama akan kembali ke Hindia Belanda (Indonesia saat
itu) dengan mengenakan pakaian jubah. “Jubah di sini sebagai petanda (signified) dan
penanda (signifier) bagi orang yang memiliki ilmu agama (Islam) yang tinggi,” kata Nanang.
Kees van Dijk dalam tulisannya “Sarung, Jubah, dan Celana: Penampilan sebagai Sarana
Pembedaan dan Diskriminasi,” yang dimuat di Outward Appearances: Trend, Identitas,
Kepentingan menjelaskan bahwa pada abad ke-19, perjalanan haji ke Mekkah masih
merupakan perjalanan yang panjang dan berbahaya serta hanya dapat dilakukan oleh relatif
sedikit orang Indonesia. Mereka yang kembali dari perjalanan haji biasanya mengadopsi
jubah gaya Arab yang kala itu disebut “kostum Muhammad dan surban.” Selain menunjukkan
identitas keislaman, jubah juga menguatkan pandangan bersama kaum ulama yang
memupuk sikap anti-kolonialisme di Tanah Suci.
Tak hanya perbedaan berbusana, kaum ulama dan mereka yang sudah haji juga
menunjukkan perubahan perilaku dalam bermasyarakat. Perkembangan Islam yang cukup
pesat di tahun 1800-an tak bisa dipungkiri mulai menggeser hegemoni kehidupan adat
dalam setiap segi kehidupan masyarakat Minangkabau. Saat itu mulai terbentuk dua kubu
sama kuat yang dikenal dengan sebutan Kaum Padri dan Kaum Adat. Istilah Padri sendiri
berasal dari bahasa Spanyol “Padree” yang berarti pendeta atau petinggi agama.
Kaum Padri dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memegang teguh ajaran dari Muhammad bin
Abdul al-Wahhab–yang kemudian sering disebut sebagai Wahabisme–yang mereka pelajari
saat menunaikan ibadah haji maupun menuntut ilmu agama di Arab Saudi. Seiring
merebaknya Wahabisme di Arab Saudi, ajaran puritanisme Islam tersebut juga tertanam
kuat di kalangan haji maupun pelajar dari Saudi. Sepulangnya mereka ke Indonesia, selain
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mulai mengenakan jubah sebagai simbol identitas, mereka juga memiliki “tujuan mulia”
menyebarkan ajaran Islam yang sempurna dan murni di masyarakat, dalam hal ini di
Minangkabau, Sumatra Barat.
Di lain pihak, Kaum Adat merupakan kaum yang mengikuti tradisi leluhur dan memegang
teguh adat istiadat Minangkabau. Meski demikian, karena pesatnya persebaran Islam di
Sumbar, sebagian besar dari Kaum Adat sudah memeluk ajaran Islam.
Ketika Kaum Padri berusaha memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk adat istiadat yang
bertentangan atau dianggap “bid’ah,” Kaum Adat justru semakin kuat melaksanakan
kebiasaan adat masyarakat Minang kala itu yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti
sabung ayam, mengunyah sirih, merokok, memakai madat, dan minum minuman keras.
Perdebatan sengit lainnya antara Kaum Adat dan Kaum Padri ialah mengenai pembagian
waris berdasarkan garis pihak perempuan atau “matrilineal” dalam kebudayaan
Minangkabau, yang dikutuk oleh Syekh Ahmad Khatib karena berbeda dengan hukum waris
dalam Islam yang berbau patriarki. Selain itu, Kaum Padri juga menyayangkan longgarnya
pelaksanaan ritual ibadah wajib dalam Islam di masyarakat setempat.
Merasa terganggu menyaksikan Kaum Adat di tengah adat istiadat yang bertentangan
dengan Islam, salah satu tokoh penting Kaum Padri, Haji Miskin, yang pernah tinggal di
Mekkah sesudah pendudukan Wahabi tahun 1803 di Kota Hijaz, mulai melarang warga
melakukan sabung ayam.
Periode pertama Perang Padri, tahun 1803 hingga 1821, terjadi pertempuran sporadik
antara kekuatan reformis (Kaum Padri) dan tradisionalis (Kaum Adat). Dengan semangat,
Kaum Padri mengumumkan jihad melawan Kaum Adat, membakar rumah-rumah gadang,
dan membunuh para pemimpin adat.
Tahun 1815, tanpa adanya seruan yang berpengaruh dari Sultan, Kaum Padri mulai geram
dan melakukan penyerangan terhadap Kesultanan. Di bawah pimpinan Tuanku Pasaman,
mereka menyerang Kerajaan Pagaruyung. Puncaknya, pecahlah peperangan di Koto Tangah.
Pada peperangan ini, beberapa tokoh Kesultanan tewas terbunuh akibat kesalahpahaman
antara Kaum Padri dan orang-orang Pagaruyung.
Serangan Kaum Padri mengakibatkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan
melarikan diri. Sisa-sisa kehancuran kesultanan Pagaruyung digambarkan dalam catatan Sir
Thomas Stamford Raffles bertahun 1818. Dalam kunjungannya, Raffles menyaksikan bahwa
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tak ada yang tersisa dari Istana Pagaruyung, kecuali reruntuhan istana yang telah habis
terbakar, yang dituliskan Raffles sebagai pemandangan mengerikan.
Tanggal 21 Februari 1821, karena terdesak dalam peperangan dan keberadaan Yang
Dipertuan Pagaruyung yang tidak pasti dan pertentangan yang begitu kuat dari Kaum Padri,
Kaum Adat diwakili oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar, meski dianggap tidak berhak
mewakili Paguruyung, meminta bantuan kepada Belanda. Kaum Adat, tanpa mandat dari
Kesultanan, mengundang pemerintah kolonial Belanda untuk terlibat dalam perang saudara
melawan Kaum Padri. Belanda menandatangani perjanjian dengan Kaum Adat, lalu
mengirimkan tentara ke perbukitan dan pelosok Minangkabau untuk memukul mundur
Kaum Padri.
Akibat dari perjanjian dengan Kaum Adat, Belanda menjadikannya sebagai tanda
penyerahan Kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda, kemudian
mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Regent Tanah Datar.
Keterlibatan Belanda dalam perang karena diundang oleh Kaum Adat, dan campur tangan
Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh
pasukan Kapten Goffinet dan Kapten Dienema bulan April 1821 atas perintah Residen James
du Puy di Padang.
Pertempuran antara pasukan Belanda melawan kekuatan Kaum Padri membuat beberapa
kekalahan fatal, di antaranya tewasnya Kapten Goffinet, meninggalnya Letnan Kolonel Raaff,
terbununuhnya Mayor Frans Laemlin, diperparah dengan semakin menipisnya cadangan
dana untuk perang. Meski demikian, Belanda juga mampu memperkuat pertahanan dan
serangan dengan membangun benteng-benteng di daerah Bukittinggi dan Batusangkar.
KAUM PADRI DAN KAUM ADAT BERSATU MELAWAN KOLONIAL BELANDA
Perlawanan yang dilakukan oleh Kaum Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan
Belanda. Selanjutnya, tanggal 15 November 1825 Belanda melalui residennya di Padang
mengajak pemimpin Kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol
untuk berdamai dengan maklumat “Perjanjian Masang.” Momen perjanjian damai itu
bertepatan ketika pemerintah Hindia Belanda mulai kehabisan dana akibat mendanai
peperangan lain di Eropa dan Perang Diponegoro di Jawa.
Perdamaian antara Belanda dengan Kaum Padri ini mengecewakan para pengikut Kaum
Adat. Dari kekecewaan itu, Kaum Adat mulai melakukan perlawanan terhadap Belanda.
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Melihat situasi tersebut, nampak jelas kedudukan Belanda di Sumatra sangat sulit. Residen
Mac Gillavry dan pula pemimpin militer De Richemont tidak berhasil mengalahkan Kaum
Padri, sedangkan Kaum Adat tidak seluruhnya memihak kepadanya.
Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan
mencoba merangkul kembali Kaum Adat. Akhirnya, muncul kompromi yang dikenal dengan
“Plakat Puncak Pato” di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar yang mewujudkan
konsensus bersama “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” yang berarti adat
Minangkabau berlandaskan agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan Alquran.
Setelah berakhirnya perang Diponegoro dan pulihnya kekuatan Belanda di Jawa, Pemerintah
Hindia Belanda mencoba kembali untuk menundukan Kaum Padri, salah satunya didasari
oleh keinginan untuk menguasai perkebunan kopi di kawasan pedalaman Minangkabau
(darek).
Melihat maksud dan tujuan Belanda yang terselubung, Kaum Adat kemudian mengundurkan
diri dari koalisi dan beralih bergabung bersama Kaum Padri untuk melawan Belanda. Kaum
Adat menilai bahwa Belanda tidak akan mematuhi perjanjian yang pernah dibuat dan akan
melakukan ekspansi ke Sumatera Barat.
Sementara itu, Letnan Kolonel Elout memperoleh tambahan kekuatan dari pasukan Sentot
Ali Prawiradirja, salah seorang panglima pasukan Pangeran Diponegoro yang berkhianat dan
bekerja pada Pemerintah Hindia Belanda setelah perang di Jawa. Bulan Juli 1832, dari
Jakarta dikirim pasukan infantri dalam jumlah besar di bawah pimpinan Letnan Kolonel
Ferdinand P. Vermeulen Krieger.
Koalisi Kaum Padri dan Adat melakukan perlawanan dengan bergerilya. Namun selama
petempuran yang berlangsung bertahun-tahun, pasukan koalisi kewalahan dan mengalami
kondisi pertempuran yang melambat. Tuanku Imam Bonjol terus mencoba mengadakan
konsolidasi terhadap seluruh pasukannya yang telah bercerai-berai dan lemah, namun
karena telah lebih 10 tahun bertempur melawan Belanda secara terus-menerus, ternyata
hanya sedikit yang masih siap bertempur kembali.
Selama tahun 1836, kekuatan Kaum Padri masih belum dapat dikalahkan oleh militer
Belanda. Untuk mematahkan Benteng Bonjol, Belanda mengerahkan lagi pasukannya di
sekitar Bonjol. Tanggal 10 Agustus 1837, Tuanku Imam Bonjol kembali menyatakan bersedia
untuk mengadakan perundingan perdamaian. Namun perundingan gagal dan usaha
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perdamaian itu menyebabkan timbulnya lagi pertempuran pada tanggal 12 Agustus 1837.
Dalam pertempuran itu Kaum Padri tidak berdaya terhadap pasukan musuh yang jumlah
disamping sejatanya yang lebih lengkap, sehingga terpaksa menyerah. Tanggal 16 Agustus
1837, pertahanan Imam Bonjol di Benteng Bonjol runtuh. Dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba
datang surat tawaran dari Residen Francis di Padang untuk mengajak berunding. Tuanku
Imam Bonjol menyatakan kesediaannya untuk berunding.
Bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diminta untuk datang dan berunding tanpa
membawa senjata. Sayangnya, itu adalah jebakan Belanda untuk menangkap Imam Bonjol.
Penyerahan Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya terjadi tanggal 25 Oktober 1837.
Dalam kondisi sakit, Imam Bonjol langsung dibawa ke Bukittinggi kemudian dibawa ke
Padang. Pengasingan Imam Bonjol dilakukan bertahap dan berpindah-pindah. Belanda
mengasingkan Tuanku Imam Bonjol ke Cianjur, Jawa Barat. Tanggal 19 Januari 1839, Imam
Bonjol dibuang ke Ambon, sebelum dipindahkan ke Manado, Sulawesi Utara tahun 1841. Di
Manado ia mengalami pengasingan selama 27 tahun sebelum akhirnya meninggal tanggal 6
November 1864.

Meskipun tahun 1837 Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol
berhasil ditipu dan ditangkap, Perang Padri belum benar-benar usai. Perang berlanjut hingga
benteng terakhir Kaum Padri di Dalu-Dalu di bawah pimpinan Tuanku Tambusai jatuh
tanggal 28 Desember 1838. Selanjutnya, Kerajaan Pagaruyung ditetapkan menjadi bagian
dari pax neerlandica di bawah pengawasan Belanda.
MEMETIK PELAJARAN DARI PERANG PADRI MENJELANG PILPRES 2019
Berbeda dengan perang Jawa, Perang Puputan di Bali atau Perang Aceh yang pecah akibat
kesadaran perjuangan melawan kolonialisme, Perang Padri justru berawal dari perseteruan
sesama pribumi. Perasaan lebih memahami ilmu agama membuat Kaum Padri dengan keras
melawan penafsiran Kaum Adat atas agama Islam dan sepenuhnya menolak tradisi leluhur di
Minangkabau. Tanpa disadari, kehadiran kolonial Belanda kemudian menyeruak di tengah
mereka hingga memecah-belah ketika Belanda menyepakati kerja sama dengan Kaum Adat
melawan Kaum Padri.
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Sejatinya, Kaum Padri dan Adat, sesama saudara satu bangsa dan satu agama, telah
merasakan penderitaan di tengah penjajahan Belanda. Dengan dalih menjaga keamanan,
membuat jalan, membuka sekolah, dan sebagainya yang memerlukan biaya, Belanda
kemudian mewajibkan pribumi untuk menanam kopi dan diharuskan menjual hasil kopinya
kepada Belanda dengan harga yang amat rendah melalui kebijakan Cultuurstelsel. Sayangnya,
alih-alih bersatu dengan sesama pribumi untuk memberontak melawan kolonialisme
Belanda, Kaum Padri membutuhkan waktu puluhan tahun memerangi saudaranya Kaum
Adat, sebelum keduanya bersatu melawan Belanda.
Perang Padri adalah buah dari kuatnya egosentris kaum Muslim Mandailing dan
Minangkabau yang kala itu sama-sama mendiami wilayah Kesultanan Pagaruyung yang
tengah berkembang pesat. Perseteruan antar saudara pada akhirnya dimanfaatkan oleh
Belanda untuk merebut kedaulatan tanah Minangkabau secara keseluruhan melalui upaya
adu domba antara Kaum Adat dan Kaum Padri yang sama-sama merupakan komponen
masyarakat Minangkabau.
Identitas agama, khususnya Islam tak diragukan lagi kini kembali membayangi masyarakat
Indonesia di tengah kampanye Pilpres 2019. Tanpa adanya sosok kolonial Belanda, perang
fisik saat ini memang tidak benar-benar terjadi seperti di era Perang Padri. Namun haruskah
identitas agama kembali memecah-belah masyarakat, khususnya umat Muslim Indonesia?

Pandangan masyarakat terhadap peristiwa sejarah yang pernah terjadi
diharapkan mampu menjadi refleksi bersama untuk menentukan sikap dan
menempatkan diri dalam kondisi saat ini. Setelah memperoleh kemerdekaan
bukan berarti perjuangan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia telah
selesai. Tantangan yang lebih berat justru dihadapi dalam upaya
mengembangkan kehidupan yang sejahtera. Mewujudkan kesejahteraan
merupakan cita-cita dan yang tertuang dalam amanat konstitusi UUD 1945.
Mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan
sejahtera menjadi tanggung jawab bersama. Upaya mengembangkan
kehidupan yang sejahtera dapat dilakukan dengan cara:
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1)

Memberikan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai
agama masing-masing tanpa rasa takut, intimidasi, dan tekanan dari
pihak lain

2)

Menjaga toleransi dan kerukunan tanpa membedakan SARA

3)

Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

4)

Mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil

5)

Memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat

6)

Pemerataan pembangunan hingga menyentuh daerah terluar,
terpencil, dan tertinggal (prioritas pada daerah perbatasan)

7)

Membuka akses transprotasi untuk memperlancar perekonomian

8)

Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai

9)

Memberikan

kesempatan

kepada

semua

lapisan

untuk

bisa

memperoleh pendidikan
10) Memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usaha kecil dan
menengah
11) Menjamin keamanan dalam berinvestasi
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SOAL-SOAL UJIAN SEKOLAH

Berikut ini contoh analisis soal-soal Ujian Sekolah Mata Pelajaran IPS SD
Kelas V sub tema “Masa Penjajahan sampai Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia” pada Kompetensi Dasar 3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor
penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia
dalam mempertahankan kedaulatannya.

Contoh soal Ujian Sekolah Tahun 2018
No.
1

Soal
Salah satu pemimpin dalam perlawanan rakyat Aceh adalah ...
A. Pattimura
B. Teuku Umar
C.

Tuanku Imam Bonjol

D. Pangeran Dipenogoro
Identifikasi
Level Kognitif

:

L1

IPK yang bersesuaian

:

3.4.4

Mengidentifikasi bentuk-bentuk perlawanan bangsa

Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa

Disajikan

:

Ditanyakan

:

Tokoh perlawanan terhadap penjajahan bangsa Eropa

Nama pemimpin perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan
bangsa Eropa
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Materi

yang

:

dibutuhkan

Masa penjajahan di Indonesia dan perlawanan bangsa
Indonesia

No.

Soal

2

Sikap keteladanan yang ditunjukkan Drs. Mohammad Hatta dalam mempersiapkan
kemerdekaan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah ....
A. Berani mengkritik pendapat ketua
B. Memaksakan pendapat kepada orang lain
C.

Toleransi terhadap perbedaan agama

D. Menentang perbedaan agama
Identifikasi
Level Kognitif

:

IPK yang bersesuaian

:

L2
3.4.7

Menjelaskan peranan tokoh-tokoh yang terlibat dalam

pembacaan proklamasi kemerdekaaan Indonesia

Disajikan

:

Ditanyakan

:

Materi
dibutuhkan
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yang

:

Sikap salah satu tokoh yang berpengaruh dalam proklamasi
kemerdekaan Indonesia

Sikap keteladanan tokoh Proklamator yang dapat kita contoh
dalam kehidupan sehari-hari

Proklamasi kemerdekaan Indonesia
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran pada unit 2 terdiri dari 2 aktivitas pembelajaran.
Pada unit ini peserta didik akan melaksanakan serangkaian aktivitas
pembelajaran yang dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik (LKPD).
Dengan melaksanakan serangkaian aktivitas pembelajaran dibawah ini
diharapkan peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang sahih
mengenai “Masa Penjajahan sampai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia”

Aktivitas 1
Tujuan aktivitas 1
Setelah melakukan aktivitas 1 dengan menggunakan model Discovery
Learning, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting
penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam
mempertahankan kedaulatannya dengan baik
Kompetensi Dasar
3.4

Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa

Indonesia

dan

upaya

bangsa

Indonesia

dalam

mempertahankan

kedaulatannya
4.4

Menyajikan

hasil

identifikasi

mengenai

faktor-faktor

penting

penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam
mempertahankan kedaulatannya.
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Aktivitas belajar dengan menggunakan model Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
1.
2.
3.

4.

Pendahuluan

5.
6.
7.
8.
9.

Stimulation
(Pemberian

1.

Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran
peserta didik
Kelas dilanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik
Peserta didik difasilitasi untuk bertanya jawab mengenai pentingnya
mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa guru memberikan
penguatan tentang sikap syukur
Peserta didik diajak menyanyikan Lagu “Indonesia Raya”. Guru
memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat
kebangsaan
Peserta didik diminta memeriksa kerapian diri dan kebersihan
lingkungan sekitar
Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan dan
aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan
Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap
disiplin yang akan dikembangkan dalam pembelajaran
Pembiasaan membaca. Peserta didik dan guru mendiskusikan
perkembangan kegiatan literasi yang telah dilakukan.
Peserta didik diajak menyanyikan lagu daerah setempat untuk
menyegarkan suasana kembali.
Guru meminta peserta didik mengamati salah satu pecahan mata uang
Indonesia (gambar 1) kemudian peserta didik diminta memperhatikan
gambar tokoh yang ada di dalamnya

Rangsangan)

Gambar 1. Uang Rp. 1000
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Rp1.000
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Gambar 2. Tjut Meutia
Sumber: https://pahlawancenter.com/tjut-meutia/
2.
3.

Guru menekankan kecermatan dalam melakukan pengamatan gambar
Guru melakukan tanya jawab tentang tokoh yang dimaksud dalam
gambar
a.
b.

4.

Pernahkah anda memperhatikan gambar tokoh yang ada dalam salah
satu mata uang kita?
Siapakah tokoh yang dimaksud? Berasal dari daerah manakah tokoh
tersebut?

Guru meminta peserta didik mengamati gambar (2)

Gambar 3. Suasana pembacaan naskah Proklamasi
Sumber: https://www.gurusejarah.com/2015/03/pembacaan-proklamasipukul-1000-pagi.html
5.

Guru melakukan tanya jawab peristiwa yang terdapat di dalam gambar:
a. Peristiwa sejarah apakah yang ada dalam gambar tersebut?
b. Siapa sajakah tokoh yang anda ketahui dari gambar-gambar
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6.
Problem Statement
(Identifikasi
masalah)

1.
2.
3.

Data Collection
(Pengumpulan
data)

4.
1.
2.
3.

Data Processing
(Pengolahan data)

1.
2.
3.
4.

Verification
(Pembuktian)

1.
2.
3.
4.
5.

Generalization
(Kesimpulan)

Penutup
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1.
2.

tersebut?
c. Adakah hubungan peristiwa pada gambar dan kemerdekaan
bangsa Indonesia?
d. Apakah dampak dari peristiwa yang terjadi pada gambargambar diatas?
Guru mempersilakan peserta didik bersama teman sebangku untuk
saling berdiskusi singkat
Kelas dibagi menjadi 5 kelompok (setiap kelompok terdiri atas 4-5 anak)
Guru memberikan lembar kerja kepada setiap kelompok (Lembar Kerja 1
dan 2)
Setiap kelompok mempelajari petunjuk penyelesaian pada lembar kerja
1 dan 2
Setiap kelompok menyelesaikan tugas Lembar Kerja 1 dan 2
Setiap anggota kelompok mencari referensi/ data yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan Lembar Kerja
Referensi/ data diambil dari berbagai sumber belajar (acara televisi,
berita, koran, buku bacaan, internet dan wawancara)
Data/ informasi yang telah diperoleh selanjutnya dibawa/ ditunjukkan
kepada kelompoknya
Setiap anggota kelompok menyampaikan data/informasi dari sumber
yang telah diperoleh
Kelompok berdiskusi menyelesaikan lembar kerja
Setiap kelompok menyusun laporan yang nantinya akan diamati oleh
kelompok lain dalam kegiatan window shopping
Guru memandu proses diskusi dan penyusunan laporan hasil karya
kelompok
Guru memandu kegiatan window shopping
Setiap kelompok melakukan kegiatan window shopping mengamati hasil
diskusi kelompok lainnya
Kelompok mengamati dan mencatat informasi/ temuan hasil karya
kelompok lain
Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil karya kelompoknya di
depan kelas
Kelompok yang lain menyimak dan menanggapi (menyetujui/
menyanggah)
Guru dan peserta didik melakukan konfirmasi
Guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan dengan
menggunakan kalimat sendiri

1.
2.
3.
4.

Guru merefleksikan pembelajan
Peserta didik menyelesaikan soal evaluasi
Guru memberikan penguatan
Guru menyampaikan tindak lanjut/ penugasan
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Aktivitas 2
Tujuan aktivitas 2
Setelah melakukan aktivitas 2 dengan menggunakan metode modelling the
way, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab
penjajahan

bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam

mempertahankan kedaulatannya dengan baik
Kompetensi Dasar
3.4

Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa

Indonesia

dan

upaya

bangsa

Indonesia

dalam

mempertahankan

kedaulatannya
4.4

Menyajikan

hasil

identifikasi

mengenai

faktor-faktor

penting

penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam
mempertahankan kedaulatannya.
Petunjuk aktivitas
a.

Guru menentukan beberapa peserta didik untuk menjadi pemeran atau
tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia (peserta
didik yang tidak mendapatkan tugas, berperan sebagai peserta upacara
dalam peristiwa pembacaan naskah proklamasi)

b.

Guru menyiapkan papan nama dan skenario
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c.

Soekarno

Moh. Hatta

Laks. Maeda

Achmad Soebardjo

Sayuti Melik

Sukarni

Chaerul Saleh

Fatmawati

wikana

Peserta didik dipersilakan mempelajari dan mengembangkan alur
skenario berdasarkan bimbingan guru
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Contoh skenario drama persiapan dan perumusan naskah Proklamasi

Setelah peristiwa Rengasdengklok, pada Tanggal 16 Agustus 1945 Semua anggota
golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana
proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada pukul 23.00 WIB,
rombongan tiba di Jakarta.
BABAK I
Narasi : Sesampai di Jakarta Sukarno- Hatta bersama Laksamana Maeda menemui
Mayjen Nishimura untuk berunding, tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi
kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah laksamana Tadashi Maeda di JL.
Imam Bonjol No.1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah
Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks
proklamasi kemerdekaan. Maeda, sebagai tuan rumah, mengundurkan diri ke kamar
tidurnya di lantai dua ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Sukarno, Hatta dan
Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan.
Adegan : (Sukarno, Hatta dan Achmad Subarjo duduk bertiga berhadapan dan
membicarakan rumusan naskah proklamasi. Sukarno menuliskan rumusan tersebut
ke selembar kertas)
Narasi :

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB, dibacakanlah

rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang
berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah
persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi.
Chairul Shaleh

:

“Menurut

saya,

sebaiknya

naskah

ini

jangan

ditandatangani oleh anggota PPKI.”
Wikana

:

“Memang

kenapa

?

Lantas

siapa

yang

akan

menandatanganinya?”

Chairul Shaleh

: “PPKI kan lembaga bentukkan Jepang. Kita sudah sepakat
tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan
Jepang.”

Mr. Soebardjo

: “Kau benar, Nak. Bagaimana ini , Bung ?”

Soekarno

: “Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk
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menyelesaikan masalah ini?”
Sukarni

: “Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani
oleh Sukarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.”

Soekarno

: “Usul yang bagus . Bagaimana hadirin ?”

Hadirin (semua)

: Kami setuju !!!

Narasi

: Usul Sukarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Soekarno

menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah. Setelah naskah proklamasi diketik
oleh Sayuti Melik, kemudian Sukarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut.
Adegan : (Sukarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut secara bergantian)
Narasi : Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 WIB. Lalu, semua
hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Para pemuda
mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba.
Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan.
Menyebarkan beberapa pamfleet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara
diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen
paling berharga untuk bangsa Indonesia
Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan
berbincang sejenak.
Soekarno

: “Alhamdulillah akhirnya semua berjalan dengan lancar.
Terimakasih ibu telah menemani saya di saat-saat
yang cukup menguras pikiran ini.”

Ibu Fatmawati

: “Iya, terimakasih Gusti Allah yang telah memberikan
jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan
kemerdekaan. Oh iya pak, apakah kalian sudah
merencanakan bagaimana proklamasi besok akan
berlangsung ?

Soekarno

: “Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera, yang
nanti akan di iringi lagu Indonesia Raya karya Bung
Supratman.”

Ibu Fatmawati
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bagaimana ?”
Soekarno

: “Ya ampun , Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu
bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera ?”

Ibu Fatmawati

: “Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya
kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa?”

Soekarno

: “Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang
penting

kita

sudah

berusaha

untuk

menyediakannya.”
Ibu Fatmawati

: “Baiklah, Pak. Dan, Ibu punya ide. Kita namakan saja
bendera nya “Sang Saka Merah Putih”. Bagaimana ?”

Soekarno

: “Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka “Sang Saka” dan
warna nya merah putih , menjadi “Sang Saka Merah
Putih” , Brilian !”

Ibu Fatmawati

: “Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana.
Menyusun pidato yang nanti akan bapak bacakan.”

BABAK II
Narasi : Hari Jum’at pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di Jl. Pegangsaan
Timur No.56 , dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tiba saatnya
Upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah
hadir di lokasi. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan
maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon.
Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato
pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi.
“ Saudara-saudara sekalian ! Saya telah minta Saudara hadir disini, untuk
menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluhpuluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan
telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam
berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun
kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa
lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai
penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu
seiya-sekata berkata : inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api
revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian ! Dengan ini kami
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menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami :

PROKLAMASI
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan bangsa
Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain,
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya
Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45
“Atas nama bangsa Indonesia”
Soekarno-Hatta
Narasi: (tokoh) Soekarno membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia diikuti seluruh peserta upacara
”Demikianlah saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu
ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita
menyusun Negara kita! Negara Merdeka. Negara Republik Indonesia
merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita
itu“. Merdekaaaaaa......!!!!!!
Semua yang hadir di situ menjawab merdeka!!!!!!!! Secara serentak
Narasi : Pengibaran bendera Merah Putih pun dilakukan. S. Suhud dan Latief
Hendraningrat menaikkan Bendera perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para
hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Adegan : Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latief Hendraningrat dan
S.Suhud diiringi lagu Indonesia Raya oleh hadirin yang hadir pada saat itu.
Narasi : Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung
sekitar satu jam. Meski sederhana namun upacara itu dilakukan dengan hikmat.
Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir. Perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia
tidak hanya sampai disini. Perjuangan tersebut harus dimaknai dan dilanjutkan oleh
generasi muda dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai generasi muda untuk
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah
melalui perjuangan para pahlawan yang sudah mempertaruhkan jiwa dan raganya.
Tugas kita sebagai generasi muda Indonesia memajukan Indonesia di berbagai bidang.

116

Unit Pembelajaran
Masa Penjajahan Sampai Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia
d.

Peserta didik melakukan aktivitas modelling dengan tema peristiwa
proklamasi kemerdekaan Indonesia

e.

Peserta didik mengerjakan Lembar Kerja 3

f.

Guru dan peserta didik membuat kesimpulan bersama mengenai makna
proklamasi bagi bangsa Indonesia

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Tujuan 1
Setelah melakukan aktivitas 1 dengan menggunakan model Discovery
Learning, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting
penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam
mempertahankan kedaulatannya dengan baik
Petunjuk Kegiatan 1
1. Identifikasilah bentuk perjuangan tokoh atau pahlawan nasional dalam
mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia!
2. Setiap kelompok mengidentifikasi peran dan bentuk perjuangan dari
tokoh atau pahlawan nasional (tabel 1)
3. Setiap kelompok membuat kesimpulan untuk menjelaskan hubungan
gambar peristiwa pada gambar yang sudah ditunjukkan guru dengan
munculnya kemerdekaan bangsa Indonesia (tabel 2)
4. Tuliskan jawaban hasil diskusi kelompok pada format yang telah
disediakan

Tabel 1. Perjuangan Pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan
Nama
No

tokoh/pahlawan
nasional

Latar Belakang
Perjuangan

Bentuk Perlawanan

Hasil yang
diperoleh
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Nama
No

tokoh/pahlawan
nasional

Latar Belakang
Perjuangan

Bentuk Perlawanan

Hasil yang
diperoleh

Tabel 2. Hubungan peristiwa dengan munculnya kemerdekaan bangsa
Indonesia
Hubungan peristiwa dengan munculnya kemerdekaan bangsa Indonesia

Lembar Kerja Peserta Didik 2
Tujuan aktivitas 2
Setelah melakukan aktivitas 2 dengan menggunakan metode modelling the
way, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab
penjajahan

bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam

mempertahankan kedaulatannya dengan baik
Petunjuk Kegiatan 2
1.

Setelah bermain peran dan memahami makna peristiwa proklamasi bagi
bangsa Indonesia, isikan hasil diskusi kelompok pada tabel 3 dan tabel 4
berikut!

2.

Kerjakan sesuai dengan format yang telah disediakan!
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Tabel 3. Makna peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia

Tabel 4. Peranan generasi muda saat ini untuk sekolah, masyarakat, bangsa
dan negara
Peran generasi muda saat ini
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C. Bahan Bacaan

Faktor-Faktor Penyebab Penjajahan Bangsa Indonesia dan Usaha
dalam Mempertahankan Kedaulatan Wilayah Indonesia
a.

Faktor Penyebab Penjajahan Bangsa Indonesia

1) Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri bangsa
Indonesia sendiri. Beberapa faktor internal yang menyebabkan
penjajahan adalah:
a) Sering terjadi peperangan antar kerajaan-kerajaan di wilayah
nusantara.
Kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara (Hindu/Buddha dan Islam)
memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Diantara mereka sering
terjadi perselisihan dan berujung pada permusuhan. Permusuhan
antar kerajaan inilah yang digunakan penjajah untuk mengadu
domba mereka. Bahkan di dalam lingkungan kerajaan sendiri
sering terjadi perselisihan untuk memperebutkan tahta dan
kekuasaan.
b) Konflik kepentingan memberi ruang bagi bangsa lain untuk
mencampuri urusan kerajaan. Ketika terjadi konflik antar kerajaan,
banyak kerajaan meminta bantuan penjajah untuk menyelesaikan
masalah. Penjajah memanfaatkan kondisi tersebut untuk meminta
imbalan (berupa tanah/ wilayah atau hasil bumi kerajaan).
c) Rakyat mudah dihasut dan diprovokasi untuk membantu penjajah
d) Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga
menarik penjajah berlomba-lomba untuk menguasainya
e) Sumber daya manusia Indonesia yang melimpah digunakan oleh
penjajah untuk menambah angkatan perangnya.

2) Faktor Eksternal
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Faktor eksternal dalah faktor dari luar. Beberapa faktor ekternal
tersebut antara lain:
a) Terjadinya Perang Salib
Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, hubungan dagang
antara Bangsa Eropa dengan bangsa Arab yang mayoritas
beragama Islam terputus sehingga Bangsa Eropa harus mencari
pusat perdagangan baru hingga sampai di Indonesia
b) Ekspansi/ perluasan wilayah jajahan
Bangsa-bangsa Eropa berusaha memperluas wilayah jajahannya
karena semakin banyak wilayah jajahan, semakin banyak
keuntungan yang diperoleh.
c) Visi mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama Nasrani
(Gold, Glory, and Gospel) hingga ke berbagai penjuru dunia.
d) Pencarian rempah-rempah
Indonesia memiliki potensi rempah-rempah yang melimpah dan
bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk
kebutuhan

hidup

sehari-hari

(makanan,

obat-obatan,

dan

menghangatkan tubuh).
e) Penjelajahan untuk membuktikan ajaran Copernicus bahwa bumi
itu bulat
Pernyataan ilmuan Copernicus semakin mendorong bangsa Eropa
berlomba untuk membuktikan sendiri tentang kebenarannya
dengan cara menjelajahi dunia
f) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

b.

Usaha Bangsa Indonesia dalam Mempertahankan Kedaulatan

1) Perjuangan Para Tokoh Melawan Penjajahan Belanda
Belanda tiba di Indonesia pada tanggal 1596 di Banten dipimpin oleh
Cornelis De Houtman. Awalnya, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia
hanya untuk mencari rempah-rempah. Kedatangan Belanda disambut
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baik rakyat Banten. Namun setelah mengetahui kedatangannya ingin
menguasai hasil pertanian dan pasar perdagangan, rakyat menjadi tidak
senang dan berbalik mengusir Belanda dari Banten.
Belanda datang kedua kalinya ke Indonesia dengan sikap yang lebih baik
dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukan
sebelumnya. Mereka berhasil membawa pulang rempah-rempah dalam
jumlah banyak. Belanda menjadi semakin termotivasi untuk bergadang
ke Indonesia. Demi mencapai tujuannya, Belanda juga membentuk
wadah bagi para pedagang rempah-rempah yang berasal dari Belanda.
Tahun 20 Maret 1602 Belanda membentuk lembaga VOC (Verenigde
Oost- Indische Companignie), yaitu Perkumpulan Dagang Hindia Timur.
Tujuannya

mengatur

sistem

perdagangan

rempah-rempah

bagi

pedagang dari Belanda agar tertib dan memiliki standarisasi harga
(mengurangi persaingan antar pedagang Belanda). Namun dalam
perkembangannya,

pegawai

VOC

banyak

yang

melakukan

penyelewengan/ korupsi sehingga pada tahun 1799 Pemerintah Belanda
secara resmi membubarkan VOC.
Imbas pembubaran tersebut, perdagangan rempah-rempah di Indonesia
berada dibawah kendali Belanda. Nasib petani Indonesia justru semakin
memprihatinkan. Rakyat dipaksa menanam rempah-rempah dan harus
menjualnya kepada Belanda dengan harga yang sangat murah
(monopoli). Belanda juga melakukan tanam paksa kepada petani untuk
menanam tanaman tertentu tanpa diberi imbalan layak. Selain itu, di
bawah pemerintahan Gubernur Deandeles, rakyat juga harus melakukan
kerja paksa (rodi) seperti membangun jalan Anyer-Panarukan sepanjang
1.000 km. Proyek tersebut memakan banyak korban akibat kekelahan
dan medan yang sangat berat.
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Penjajahan Belanda berlangsung kira-kira selama 350 tahun. Selama itu
pula, rakyat Indonesia hidup menderita. Meskipun berbagai perjuangan
telah dilakukan, namun hasilnya belum maksimal. Perjuangan rakyat
selalu kandas karena masih berjalan sendiri-sendiri tanpa ada persatuan.
Berbagai perlawanan yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa untuk
mengusir penjajahan Belanda dari nusantara antara lain:
a) Perlawanan Sultan Agung
Sebagai raja kerajaan Mataram, Sultan Agung tidak mau berkompromi
dengan VOC. Sultan Agung tidak ingin rakyatnya ditindas dengan
sistem tanam paksa dan kerja rodi. Belanda marah dan berusaha
menaklukkan kerajaan Mataram. Beberapa serangan Belanda tidak
membuat Sultan Agung takut. Sultan Agung sebanyak dua kali
menyerbu kota Batavia yang dikuasai Belanda. Namun penyerbuan
selalu berakhir dengan kekalahan.

Gambar 4. Sultan Agung
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Agung_dari_Mataram

Penyebab kekalahan tersebut diantaranya Belanda meracuni sumber
mata air yang digunakan untuk kebutuhan hidup pasukan Sultan
Agung selama menyerbu Batavia. Banyak pasukan yang terkena
wabah penyakit kolera dan meninggal di peperangan. Tahun 1629
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Sultan Agung kembali menyerang Batavia. Penyerangan itu pun
kembali berakhir dengan kegagalan karena pasukan Belanda
membakar lumbung padi milik kerajaan sebagai cadangan persediaan
makanan bagi pasukan yang berperang.
b) Perlawanan Sultan Hasanuddin
Latar belakang perlawanan Sultan Hasanuddin sebagai raja dari
kerajaan Makasar terhadap Belanda karena Belanda ingin menguasai
kerajaan Makasar. Kota Makasar terkenal sebagai kota dagang
terbesar di Indonesia bagian timur. Mulanya, Belanda hanya ingin
melakukan kerjasama dalam perdagangan rempah-rempah. Hal
tersebut disetujui Sultan Hasanuddin. Namun seiring berjalanya
waktu kerjasama tersebut justru banyak merugikan rakyat Kerajaan
Makasar sendiri.

Gambar 5. Sultaan Hasanuddin
Sumber: https://www.biografiku.com/biografi-sultan-hasanuddin-ayam-jantan-dari-timur/

Akhinya Sultan Hasanuddin menyerang kapal-kapal Belanda yang
akan membawa pergi rempah-rempah dari Makasar. Belanda marah
dan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk menyerang
Makasar.

124

Penyerangan
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Cournelis
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Speelman. Belanda juga meminta bantuan Kerajaan Bone yang pada
saat itu menjadi musuh Kerajaan Makasar.
Sultan Hasanuddin terdesak dan akhirnya harus melakukan perjanjian
Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Kemudian pada tahun
1668, Sultan Hasanuddin kembali menyerang Belanda namun Benteng
Somba Opu yang digunakan sebagai benteng pertahanan pasukan
Sultan Hasanuddin berhaasil dikuasai pasukan Belanda. Sultan
Hasanuddin akhirnya ditangkap dan perlawanan rakyat Makasar
berakhir.
c) Perlawanan Pattimura (1817)
Latar

belakang

perlawanan

Pattimura

adalah

Belanda

telah

melakukan monopoli perdagangan dan memaksa rakyat Maluku
menjual rempah-rempah kepada Belanda dengan harga yang murah.
Belanda juga melakukan Pelayaran Hongi (patroli laut) mengawasi
kegiatan ekonomi rakyat secara ketat agar tidak menjual hasil
pertanian kepada pihak lain. Belanda juga melakukan penebangan
tanaman rempah-rempah milik rakyat.

Gambar 6. Pelayaran Hongi
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayaran_Hongi
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Rakyat Maluku melakukan perlawanan atas kekejaman Belanda yang
dipimpin oleh Thomas Matulessi atau yang dikenal dengan nama
Pattimura. Perlawanan tersebut dibantu para pejuang Maluku lainnya
diantaranya tokoh wanita bernama Christina Marta Tiahahu. Rakyat
Maluku berhasil menyerbu Benteng Duurstede serangan tersebut
menyebabkan Van Den Berg tewas. Peperangan semakin meluas
hingga ke Ambon, Seram, dan Hitu. Belanda mengirimkan pasukan
besar untuk menghadapi perjuangan rakyat Maluku. Akhirnya
Pattimura terdesak di benteng dan ditangkap oleh Belanda kemudian
dihukum gantung di depan Benteng Victoria.
d) Perjuangan Tuanku Imam Bonjol (1821-1837)
Tuanku Imam Bonjol merupakan pahlawan yang berasal dari Sumatra
Barat. Bentuk perjuangan Tuanku Imam Bonjol ditandai dengan
perlawanan terhadap kaum adat. Perlawanan kaum padri terhadap
kaum adat dikenal dengan nama Perang Padri. Latar belakang
terjadinya Perang Padri adalah pertentangan antara kaum adat
dengan kaum padri (menganut agama Islam).

Kaum padri yang

menganut ajaran agama Islam ingin meluruskan tingkah laku
masyakarat adat yang tidak sesuai lagi dengan syariat islam
(melakukan maksiat seperti: judi, minum dll).

Kaum adat pun

menentang gerakan yang dilakukan kaum padri. Posisi kaum adat
mulai

terdesak

sehingga

meminta

bantuan

kepada

Belanda.

Permintaan tersebut disambut baik oleh Belanda. Belanda bersedia
membantu kaum adat tetapi dengan syarat meminta imbalan sebagian
tanah di wilayah Minangkabau.
Pada tahun 1833 pasukan Belanda berhasil menguasai daerah Bonjol.
Strategi yang diterapkan Belanda adalah menggunakan siasat benteng,
artinya daerah yang sudah dikuasai dibangun benteng pertahanan
seperti benteng Fort de Kock. Kaum adat dan kaum padri menyadari
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bahwa bantuan Belanda kepada kaum adat hanya siasat untuk
mengadudomba mereka. Akhirnya kaum adat dan kaum padri bersatu
menghadapi Belanda. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh van de
Bosch berhasil dipukul mudur dan Bonjol dapat direbut kembali dari
kekuasaan Belanda.

Gambar 7. Tuanku Imam Bonjol
Sumber: https://www.biografiku.com/biografi-tuanku-imam-bonjol-pahlawan/

Pada tahun 1837 pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel
Michiels kembali menyerang Bonjol. Serangan ini berhasil membuat
pasukan Imam Bonjol terdesak. Tuanku Imam Bonjol terpaksa
mengadakan perundingan dengan Belanda namun gagal. Benteng
Bonjol akhirnya berhasil dikuasai oleh Belanda dan pada tanggal 25
Oktober 1837 Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke
Cianjur, Ambon lalu ke Manado. Tanggal 6 November 1864 Tuanku
Imam Bonjol wafat dan jasadnya dimakamkan di desa Pineleng
Manado.
e) Perang Diponegoro (1825-1830)
Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di
Yogyakarta yang merupakan anak Pangeran Adipati Anom dengan
nama kecil Raden Mas Ontowiryo. Perjuangan oleh Pangeran
Diponegoro terhadap penjajahan Belanda dikenal dengan Perang
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Diponegoro. Latar belakang Perang Diponegoro berawal dari
kekecewaan dan kemarahan Pangeran Diponegoro atas campur
tangan Belanda terhadap urusan istana. Belanda bermaksud membuat
jalan kereta api yang melintasi tanah makam leluhur pangeran
Diponegoro dengan memasang patok di tanah makam para leluhur
tanpa meminta izin pihak kerajaan (secara sepihak).

Gambar 8. Pangeran Diponegoro
Sumber: https://www.biografiku.com/biografi-pangeran-diponegoro/

Akibat peristiwa tersebut, di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro
rakyat marah dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pasukan
Belanda membakar kota Tegalrejo di Kabupaten Magelang (tempat
Pangeran Diponegoro menuntut ilmu) sehingga Pangeran Diponegoro
dan pasukan bersembunyi di Bukit Selarong. Perang Diponegoro
dimulai pada tanggal 20 Juli 1825. Pangeran Diponegoro dibantu oleh
Pangeran Mangkubumi, Pangeran Ngabehi, dan Sentot Ali Basyah
Prawirodirjo. Pangeran Diponegoro dan pasukannya menggunakan
taktik perang gerilya. Siasat tersebut menyebabkan pihak Belanda
mengalami kekalahan.
Pada tahun 1827, di bawah pimpinan Jendral van de Kock Belanda
menerapkan taktik benteng stelsel dan berhasil menutup ruang gerak
Pangeran Diponegoro. Belanda mengajak Pangeran Diponegoro
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berunding di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Belanda
menangkap Pangeran Diponegoro saat perundingan berlangsung
kemudian

membawanya

ke

Semarang.

Setelah itu Pangeran

Diponegoro dibawa ke Manado dan tahun 1834 Pangeran Diponegoro
ditahan di Benteng Fort Rotterdam Makasar hingga meninggal dunia
dan dimakamkan pada tanggal 8 Januari 1855.
f) Pangeran Antasari (1859-1863)
Kerajaan Banjarmasin merupakan sebuah kerajaan yang cukup
makmur di Kalimatan Selatan sehingga tidak heran jika Belanda ingin
menguasai Banjarmasin yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan
Adam. Usaha yang dilakukan Belanda untuk menguasai Banjar adalah
melakukan monopoli perdagangan dan mencampuri urusan istana.
Rakyat menginginkan Pangeran Hidayat yang diangkat menjadi raja
tetapi sebaliknya Belanda justru mengangkat Tamjidillah sebagai
Sultan Muda. Rakyat pun tidak suka dengan campur tangan Belanda
yang mengatur urusan istana Banjar.

Gambar 9. Pangeran Antasari
Sumber: https://www.biografiku.com/biografi-pangeran-antasari/
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Perang Banjar dipimpin Pangeran Antasari yang didukung Pangeran
Hidayatullah. Pada tahun 1860 jabatan Sultan Muda dan jabatan
Mangkubumi yang selama ini dipegang oleh Pangeran Hidayat dihapus
pihak Belanda. Pada saat bersamaan, Sultan Tamjidillah tidak bisa
meneruskan memerintah sehingga kerajaan Banjar berada dibawah
kekuasaan Belanda. Akibatnya timbul perang sabil yang dipimpin
Pangeran Hidayat. Pada tanggal 11 Oktober 1862 Pangeran Antasari
wafat karena terserang penyakit cacar kemudian jenazahnya
dimakamkan di kota Banjarmasin. Pangeran Antasari diberi gelar
Amiruddin Khalifatul Mukminin.
g) Perang Bali (1846-1868)
Penyebab Perang Bali adalah Belanda ingin menghapus hukum tawan
karang dan memaksa raja-raja di Bali untuk mengakui kedaulatan
Belanda atas Pulau Bali. Isi dari hukum tawan karang adalah kerajaan
berhak merampas dan menyita barang serta kapal yang masuk
perairan Pulau Bali. Isi hukum tawan karang tersebut dinilai sangat
memberatkan pihak Belanda yang memiliki kepentingan untuk
menguasai pulau Bali.

Gambar 10. I Gusti Ktut Jelantik
Sumber: https://www.pahlawanindonesia.com/biografi-i-gusti-ketut-jelantik-pahlawanbali/
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Belanda melakukan penyerangan ke Pulau Bali tercatat sebanyak 3
kali dan berhasil menguasai Buleleng. Namun rakyat Bali yang
dipimpin Raja Buleleng dan I Gusti Ketut Jelantik melakukan
perlawanan. Perang tersebut dikenal dengan perang puputan, yaitu
perang yang dilakukan secara besar-besaran hingga titik darah
penghabisan. Perang Puputan terjadi di beberapa wilayah di Pulau
Bali yaitu: Puputan Badung, Puputan Kusamba, dan Puputan
Klungkung.
h) Perang Sisingamangaraja XII (1870-1907)
Penyebab Perang Sisingamangaraja XII adalah saat Sisingamangaraja
memerintah Kerajaan Bakara, Tapanuli, Sumatra Utara pihak Belanda
ingin menguasai wilayah Tapanuli. Tahun 1978 Belanda menyerang
tapanuli namun berhasil dihalau rakyat Bakara. Tahun 1904 Belanda
menyerang tanah Gayo dan Danau Toba dan berhasil menghancurkan
pertahanan Kerajaan Bakara. Sisingamangaraja XII akhirnya gugur
dalam pertempuran.
i) Perang Aceh (1873-1906)
Latar belakang Perang Aceh adalah Belanda ingin menguasai Aceh
karena

letaknya

sangat

strategis

sebagai

lajur

perdagangan

internasional. Meskipun pada tahun 1879 Belanda berhasil menguasai
Aceh, namun wilayah pedalaman masih dikuasai oleh pejuang militan
seperti Teuku Umar, Panglima Polim, Teuku Cik Ditiro, dan Cut Nyak
Dien. Akhirnya Belanda menggunakan strategi stelsel konsentrasi,
yaitu memusatkan perhatian pasukan agar lebih fokus dan terkumpul.
Selain itu, Belanda juga mengirim mata-mata yang bertugas
mempelajari kelemahan rakyat Aceh. Mata-mata tersebut adalah Dr.
Snouck Hurgrunje. Ia berpura-pura menjadi muslim yang taat
beragama dan diterima dengan hangat oleh rakyat Aceh. Hasil
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pengamatannya menyimpulkan bahwa peran ulama terhadap rakyat
Aceh sangatlah besar. Kekuatan Aceh berada di tangan ulama sehingga
jika ingin menguasai Aceh harus menyingkirkan ulama.
Kunci kekuatan tersebut digunakan Belanda untuk membentuk
pasukan Marsose yang bertugas menyerang kubu-kubu pertahanan
rakyat Aceh di hutan-hutan. Teuku Umar gugur dalam pertempuran di
Meulaboh pada tahun 1899. Perjuangannya dilanjutkan oleh istrinya
Cut Nyak Dien tetapi berhasil ditangkap. Pada tahun 1904 Belanda
mengeluarkan Plakat Pendek yang harus ditandatangani oleh kepalakepala daerah di Aceh. Hal itu menadakan bahwa kepala- kepala
daerah di Aceh secara langsung telah mengakui adanya kekuasaan
Belanda di wilayah Aceh.

Perjuangan Mengusir Penjajah Era Kebangkitan Nasional
Menyadari perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang di berbagai daerah
masih belum berhasil, muncullah perjuangan yang bersifat nasional.
Pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka melahirkan tokoh-tokoh
yang memelopori pergerakan nasional. Tokoh-tokoh tersebut diantarnya:
a.

Raden Ajeng Kartini

Raden Ajeng kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Kota Jepara,
Jawa Tengah. Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Djojo
Adhiningrat. Beliau adalah putri Bupati Rembang Raden Mas Adipati Ario
Sosroadiningrat. RA Kartini adalah pelopor emansipasi kaum wanita. Beliau
bercita-cita mulia untuk mengangkat derajat kaum wanita melalui
pendidikan agar kaum wanita pribumi mendapat hak dan kecapakan yang
sama/ sejajar dengan kaum pria.
Beliau mendirikan sekolah bagi kaum wanita yang diberi nama “Sekolah
Kartini”. Saat masa mudanya, beliau sering berkirim surat kepada teman-
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temannya yang ada di Belanda. Isi suratnya Kartini menuangkan cita-cita
untuk memajukan wanita pribumi. Kumpulan surat Kartini itu kemudian
diterbitkan menjadi buku berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Belum
sempat menikmati hasil perjuangannya, RA Kartini telah dipanggil Yang
Maha Kuasa. Beliau meninggal tanggal 17 September 1904 pada usai 25
tahun. Untuk mengenang jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati Hari
Kartini.
b.

Ki Hajar Dewantara

Terlahir dengan nama kecil Raden Mas Soewardi Soerjaningrat. Ia
dilahirkan di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari
lingkungan keluarga bangsawan kraton Yogyakarta. Raden Mas Soewardi
Soeryaningrat mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia pernah
sekolah di STOVIA namun tidak sampai selesai.
Bersama

rekan-rekan

seperjuangannya

seperti

dr.

Cipto

Mangunkusumodan Dowes Dekker, pada tanggal 25 Desember 1912 Ki
Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij (partai politik beraliran
nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka). Setelah kembali dari
Belanda, ia mencurahkan perjuangan melalui dunia pendidikan. Pada
tanggal 3 Juli 1922 ia mendirikan Perguruan Taman Siswa. Siswa
ditanamkan semangat kebangsaan agar mau berjuang untuk mencapai
Indonesia merdeka.
Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai bapak pendidikan Indonesia dengan
semboyan: Ing ngarsa sung tuladha (di depan memberi contoh), ing madya
mangun karsa (di tengah membangkitkan semangat) dan tut wuri
handayani (di belakang memberi dorongan). Pada tanggal 26 April 1959
beliau wafat dan setiap tanggal kelahirannya hingga sekarang diperingati
sebagai Hari Pendidikan Nasional.
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c.

Douwes Dekker (Dr. Danudirja Setiabudi)

Douwes Dekker adalah seorang keturunan Belanda. Ia dilahirkan di
Pasuruan pada tanggal 8 Oktober 1879 dan diberi nama Ernes Francois
Eugene Douwes Dekker. Setelah beberapa tahun tinggal di luar negeri, ia
kembali ke Indonesia menerbitkan harian De Expres. Dalam harian itu, ia
mengkritik kebijakan pemerintah Belanda.
Bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusuma membentuk
Indishe Partij. Douwes Dekker seringkali keluar masuk penjara. Pada tahun
1941 ia kembali dipenjara dan dipindahkan ke Belanda. Setelah Indonesia
merdeka, ia mengubah namanya menjadi Danudirja Setiabudi dan pernah
menjadi menteri dalam kabinet Syahrir. Beliau meninggal dunia di Bandung
pada tanggal 28 Agustus 1950.
d.

Kiai Saman Hudi

Kiai Saman Hudi dilahirkan di Solo pada tahun 1868. Nama kecilnya adalah
Sudarno Nadi. Pada tahun 1911 terjadi persaingan tidak sehat antara
pedagang Indonesia dengan pedagang Tiongkok. Pedagang Indonesia
banyak mendapat tekanan dari pihak Belanda sedangkan pedagang
Tiongkok justru mendapat berbagai kemudahan. Melihat kejadian tersebut
Saman Hudi mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI). Pada tanggal 10
September 1912 Sarekat Dagang Islam (SDI) diubah namanya menjadi
Sarekat Islam (SI) dan ia menjadi ketua SI. Setelah itu Sarekat Islam
diplimpin oleh HOS Cokroaminoto. K. H Saman hudi meninggal dunia pada
tanggal 28 Desember 1956 di Klaten. Beliau dimakamkan di Grogol
Sukoharjo Jawa Tengah.
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Perjuangan Masa Pergerakan Nasional
Perlawanan yang telah dilakukan rakyat Indonesia sebelum ada pergerakan
nasional selalu bisa ditaklukkan Belanda. Hal ini disebabkan karena
perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah. Selain itu, pertempuran
yang dilakukan rakyat Indonesia masih menggunakan cara konvensional dan
belum menggunakan strategi organisasi.
Pergerakan nasional merupakan fase dimana perjuangan melawan Belanda
sudah mulai berorientasi pola sistem perjuangan organisasi. Rakyat
Indonesia memilih aktif berjuang di organisasi dibanding dengan cara
konfrontasi (fisik). Fase ini menekankan persatuan dalam wadah besar.
Tokoh-tokoh pergerakan nasional antara lain: (1) Budi Utomo, (2) Sarekat
Islam, (3) Perhimpunan Indonesia, (4) Indiche Partij
a. Budi Utomo
Budi Utomo adalah organisasi pergerakan pertama di Indonesia
sekaligus sebagai pelopor berdirinya organisasi-organisasi lain pada
masa pergerakan nasional. Pada tanggal 20 Mei 1908 di ruang Gedung
STOVIA Batavia diadakan rapat oleh kalangan pemuda pelajar STOVIA
yang dipimpin Dr. Soetomo. Tokoh yang hadir: Sutomo, M. Suraji,
Muhammad Saleh, M. Suwarno, M. Gunawan, R.M Gumbrek dan R. Angka.
Mereka bersepakat mendirikan organisasi pergerakan yang diberi nama
Budi Utomo. Tujuan berdirinya organisasi tersebut antara lain:
meningkatkan derajad dan martabat bangsa Indonesia dengan cara
memajukan

pendidikan

dan

pengajaran

serta

meningkatkan

perekonomian rakyat dan mempererat kehidupan sosial. Dalam waktu
yang singkat organisasi Budi Utomo berkembang pesat dan anggotanya
tidak hanya pelajar dari STOVIA saja tetapi juga pelajar dari daerah
lainnya dan priyayi dari luar kota Batavia.
b. Sarekat Islam
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Pada mulanya Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan pedagang yang
bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Pada tahun 1911, SDI didirikan di
Solo oleh H. Samanhudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa.
Fokus yang diambil SDI adalah koperasi, dengan tujuan memajukan
perdagangan di bawah panji Islam. Keanggotaan SDI masih terbatas pada
lingkup pedagang sehingga tidak memiliki anggota yang cukup banyak.
Oleh karena itu, agar memiliki anggota banyak dan luas ruang
lingkupnya maka pada tanggal 18 September 1912, SDI diubah menjadi
SI (Sarekat Islam). Sarekat Islam (SI) didirikan beberapa tokoh SDI
seperti: H.O.S. Cokroaminoto, Abdul Muis, dan H. Agus Salim.
c. Perhimpunan Indonesia (PI)
Perhimpunan Indonesia adalah salah satu organisasi pergerakan
nasional yang berdiri di Belanda. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh
mahasiswa Indonesia serta orang-orang Belanda yang perhatian
terhadap nasib Hindia Belanda (Indonesia). Perhimpunan Hindia atau
Indische Vereeniging (IV) berdiri pada tahun 1908, dibentuk sebagai
sebuah perhimpunan yang bersifat sosial. Organisasi ini merupakan
ajang pertemuan dan komunikasi antar mahasiswa Indonesia yang
belajar di negara Belanda. Tokoh Perhimpunan Indonesia antara lain:
Mohammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukirman, Ali Sastroamijoyo dll.
d. Indische Partij
Pergerakan

ini

berdasarkan

nasionalisme

dan

nonkooperatif.

Nasionalisme artinya menanamkan nilai-nilai dan rasa kebangsaan yang
tinggi terhadap bangsa Indonesia sedangkan nonkooperatif tidak
bersedia bekerjasama dengan Belanda. Semboyan Indische Partij yang
terkenal adalah “Indie Los van Holland” artinya Hindia Bebas dari
Belanda. Keanggotaan dalam Indische Partij tidak membedakan
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perbedaan agama, warna kulit, dll. Semua golongan boleh masuk dan
berkontribusi dalam perjuangan.
Kegiatan organisasi ini dianggap mengganggu ketertiban umum oleh
pihak Belanda sehingga para pemimpinnnya banyak yang ditangkap
serta dibuang seperti Douwes Dekker yang dibuang di Kupang, dr. Cipto
Mangunkusumo dibuang di Maluku, Raden Mas Suryadi Suryaningrat
yang dibuang ke Pulau Bangka dan pada akhirnya ketiganya dibuang
secara bersama-sama ke Belanda.

Perjuangan Melawan Penjajahan Jepang
Perang Dunia II terjadi antara Sekutu (Amerika, Inggris, Belanda, dan
Perancis) melawan Jepang (Jerman dan Italia). Penyebabnya Jepang
menyerang pangkalan perang sekutu di Pearl Harbour (Hawai). Pada tanggal
8 Maret 1942 Panglima perang Hindia Belanda mewakili Sekutu menyerah
kepada pasukan Jepang. Rakyat Indonesia yang mengetahui Belanda berhasil
dikalahkan oleh pasukan Jepang, menganggap Jepang sebagai saudara karena
telah membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda.
Rakyat Indonesia tidak tahu bahwa sebenarnya kedatangan Jepang memiliki
maksud untuk menjajah Indonesia. Jepang ingin menduduki Indonesia
karena beberapa alasan, diantaranya: (1) Indonesia kaya sumber daya alam
seperti: rempah-rempah dan barang tambang, (2) hasil pertanian di
Indonesia sangat dibutuhkan Jepang sebagai persediaan pangan untuk
kebutuhan pokok, (3) Indonesia memliki potensi besar dalam hal sumber
daya manusia, rakyat bisa dilatih sebagai pasukan perang untuk membantu
Jepang melawan Sekutu.
Kegembiraan rakyat Indonesia atas kedatangan tentara Jepang nampaknya
tidak berlangsung lama karena Jepang mulai berubah kasar dan kejam.
Penderitaan

rakyat

ketika

dijajah

Jepang

ternyata

justru
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kian

memprihatinkan. Jepang menerapkan sistem kerja paksa (romusha). Rakyat
ditindas tanpa diperhatikan kebutuhan dan kesejahteraannya.
Tindakan Jepang untuk melancarkan misi penjajahan di Indonesia dilakukan
dengan berbagai macam cara. Selain sistem romusha, Jepang juga
membentuk kelompok/ barisan untuk kepentingan persiapan perang.
Beberapa perkumpulan/ kelompok yang dibentuk untuk mendukung
kekuasaan Jepang di Indonesia antara lain:
1) Barisan pemuda (Seinendan)
2) Barisan pembantu polisi (Keibodan)
3) Barisan wanita (Fujinkai)
4) Barisan pelopor (Suishintai)
5) Barisan berani mati (Jibakutai)
2) Barisan pelajar (Gakutotai)
3) Pembela Tanah Air (PETA)
Rakyat Indonesia sebenarnya melakukan perlawanan terhadap penjajahan
Jepang. Namun karena kalah persenjataan, perjuangannya selalu bisa
ditaklukkan. Beberapa perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang antara
lain:
1) Perlawanan rakyat Aceh di Cot Plieng yang dipimpin oleh Teuku
Abdu Jalil
2) Perlawanan rakyat Biak di Papua pada tahun 1943
3) Perlawanan rakyat Singaparna (Tasikmalaya) yang dipimpin KH
Zaenal Mustafa
4) Perlawanan di Kaplongan, Jawa Barat
5) Perlawanan di Pontianak, Kalimantan Barat
6) Perlawanan Pembela Tanah Air (PETA) di Blitar dipimpin Sodanco
F.X. Supriyadi
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Makna Proklamasi, Upaya Mempertahankan Kemerdekaan, dan
Usaha Mengembangkan Kehidupan yang Sejahtera
a.

Persiapan Kemerdekaan Indonesia

1) Pembentukan BPUPKI
BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu
Zumbi Coosakai. BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945
adalah sebuah badan yang dibentuk untuk mempersiapkan perangkat
dan hal-hal yang dibutuhkan dalam usaha kemerdekaan Indonesia.
BPUPKI diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat.
Selama terbentuk, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang
yang pertama berlangsung pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945 sedangkan
sidang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945. Terdapat 3 tokoh yang
memberikan pendapat pada sidang pertama pada tanggal 28 Mei-1 Juni
1945 yang membahas dasar negara Indonesia. Ketiganya adalah
Muhammad Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno.
Saat sidang, Muhammad Yamin mengemukakan lima asas dasar negara
yaitu: a) Peri Kebangsaan, b) Peri Kemanusiaan, c) Peri Ketuhanan, d)
Peri Kerakyatan, e) Kesejahteraan Rakyat
Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengajukan dasar negara yaitu:
a) Persatuan
b) Mufakat dan Demokrasi
c) Keadilan Sosial
d) Kekeluargaan
e) Musyawarah
Sementara itu pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengajukan lima
asas, yaitu:
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a) Kebangsaan Indonesia
b) Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
c) Mufakat atau Demokrasi
d) Kesejahteraan Sosial
e) Ketuhanan Yang Maha Esa
Sidang pertama BPUPKI belum menghasilkan suatu keputusan hingga
diadakan masa reses selama 1 bulan. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI
membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 tokoh yang disebut
panitia Sembilan. Pembahasan yang dilakukan oleh panitia sembilan
menghasilkan suatu rumusan yang mendeskripsikan maksud dan tujuan
pembentukan negara Indonesia yang dikenal dengan Jakarta Charter
atau Piagam Jakarta.
2) Pembentukan PPKI
Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, pada tanggal 7 Agustus 1945
BPUPKI secara resmi dibubarkan kemudian dibentuk PPKI. PPKI
singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam
bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zyunbi Inkai. PPKI diketuai oleh Ir.
Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta dengan jumlah anggota sebanyak
21 orang. PPKI bersidang satu hari setelah proklamasi kemerdekaan
Indonesia. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945
di Jakarta. Hasil sidang PPKI tersebut adalah sebagai berikut:
a) Mengesahkan UUD 1945 setelah mendapatkan beberapa
perubahan pada pembukaannya
b) Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta
sebagai wakil presiden Indonesia
c) Menetapkan presiden untuk sementara dibantu oleh Komite
Nasional
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3) Peristiwa Rengasdengklok
Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Ir.
Soekarno dan Drs. Moh Hatta yang dilakukan oleh golongan muda untuk
mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut
terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945 dini hari. Keduanya diculik dan
dibawa para pemuda ke Rengasdengklok (Jawa Barat). Peristiwa
Rengasdengklok dilatar belakangi adanya perbedaan pendapat antara
golongan tua dengan golongan muda. Golongan tua menginginkan
proklamasi harus dipersiapkan oleh PPKI sedangkan golongan muda
memaksa supaya kemerdekaan dilakukan secepatnya karena mereka
tidak ingin kemerdekaan Indonesia dipengaruhi /pemberian Jepang.
Hasil peristiwa Rengasdengklok adalah adanya kesepakatan bahwa Ir.
Soekarno segera merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
b.

Makna Proklamasi Kemerdekaan Bagi Bangsa Indonesia
Naskah proklamasi dirumuskan pada tanggal 16 Agustus 1945 (malam
hari) di kediaman Laksamana Maeda, seorang marsekal angkatan laut
Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia.
Perumusan naskah dilakukan oleh Ir Soekarno, Bung Hatta dan Mr.
Achmad Subardjo. Selanjutnya rumusan teks proklamasi diketik Sayuti
Melik.
Teks proklamasi dibacakan sendiri oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan
Timur nomor 56 Jakarta. Setelah pembacaan teks proklamasi dilanjutkan
dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit Fatmawati
Soekarno Putri. Pengibar bendera sang merah putih adalah: Latif
Hendraningrat, S. Suhud, dan Tri Murti.
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Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang besar bagi
perjalanan bangsa Indonesia. Makna tersebut antara lain:
1) Pernyataan secara de facto/ pengakuan atas lahirnya negara
Indonesia
2) Sebagai tonggak sejarah kebebasan dari penindasan dan penjajahan
oleh penjajah
3) Puncak

perjuangan

pergerakan

kemerdekaan

yang

terlah

berlangsung lama
4) Menaikkan martabat dan harga diri bangsa
5) Titik awal menuju kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik
6) Sebagai jembatan emas mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil
dan sejahtera
7) Pembuktian kepada dunia internasional bahwa rakyat Indonesia
memiliki keberanian untuk mementukan nasibnya sendiri
Tokoh-tokoh penting yang berperan dalam prokmasi kemerdekaan
Indonesia adalah:
1) Ir. Soekarno sebagai proklamator dan ketua PPKI
2) Drs. Moh Hatta sebagai perumus teks dan proklamator kemedekaan
Indonesia
2) Ahmad Subarjo sebagai perumus teks prokmasi kemerdekaan
3) Fatmawati sebagai penjahit bendera pusaka merah putih
4) Sultan Syahrir sebagai pencari berita kekalahan Jepang oleh Sekutu
5) Laksamana Maeda sebagai penjamin keselamatan saat perumusan
proklamasi
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Contoh Soal Ujian Sekolah Tahun 2018
1.

Salah satu pemimpin dalam perlawanan rakyat Aceh adalah ...
A.

Pattimura

B.

Teuku Umar

C.

Tuanku Imam Bonjol

D.

Pangeran Dipenogoro

Jawaban benar : B
Pembahasan
Soal tersebut belum termasuk kategori HOTS karena hanya mengukur aspek
pengetahuan saja (C1/level 1). Peserta didik hanya diminta mengingat materi
yang telah dipelajari. Penemuan jawaban tidak membutuhkan proses
berpikir menganalisis masalah. Pilihan jawaban lainnya juga sangat jelas
aspek pembedanya.
Pattimura

:

Uraian ini termasuk pilihan jawaban
pembeda yang setara, tetapi kurang
tepat untuk menjawab permasalahan
yang ditanyakan (Salah)

Teuku Umar

:

Uraian ini termasuk pilihan jawaban
pembeda yang setara (Benar)

Tuanku Imam Bonjol

:

Uraian ini termasuk pilihan jawaban
pembeda yang setara, tetapi kurang
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tepat untuk menjawab permasalahan
yang ditanyakan (Salah)
Pangeran Diponegoro

:

Uraian ini termasuk pilihan jawaban
pembeda yang setara, tetapi kurang
tepat untuk menjawab permasalahan
yang ditanyakan (Salah)

2.

Sikap keteladanan yang ditunjukkan Drs. Mohammad Hatta dalam
mempersiapkan kemerdekaan yang dapat kita terapkan dalam
kehidupan sehari-hari adalah ....
A.

Berani mengkritik pendapat ketua

B.

Memaksakan pendapat kepada orang lain

C.

Toleransi terhadap perbedaan agama

D.

Menentang perbedaan agama

Jawaban benar : C
Pembahasan :
Soal tersebut belum termasuk kategori HOTS hanya mengukur aspek
pengetahuan saja (C2/level 1). Tetapi sudah menuntut peserta didik untuk
berpikir tinggi yaitu peserta didik diminta menunjukkan contoh kontekstual
yaitu berupa sikap teladan dari tokoh yang dimaksud.
Berani

mengkritik

ketua

pendapat

:

Uraian ini termasuk pilihan jawaban
pembeda yang setara, tingkat analisis
dengan pilihan jawaban yang lain
termasuk tinggi karena bersifat positif,
tetapi harus diperhatikan konteks
yang sedang ditanyakan (Salah)
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Memaksakan pendapat kepada

:

orang lain

Uraian ini termasuk pilihan jawaban
pembeda yang setara, tetapi bersifat
negasi (Salah)

Toleransi terhadap perbedaan

:

agama

Uraian ini termasuk pilihan jawaban
pembeda yang setara, tingkat analisis
dengan pilihan jawaban yang lain
termasuk tinggi karena bersifat positif,
tetapi harus diperhatikan konteks
yang sedang ditanyakan (Benar)

Menentang perbedaan agama

:

Uraian ini termasuk pilihan jawaban
pembeda yang setara, tingkat analisis
dengan pilihan jawaban yang lain
termasuk tinggi karena bersifat positif,
tetapi harus diperhatikan konteks
yang sedang ditanyakan (Salah)
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal-soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS-Higher
Order Thinking Skills) peserta didik adalah soal-soal yang menguji
kemampuan kognitif peserta didik pada level analisis (C4), evaluasi (C5), dan
kreasi (C6). Salah satu ciri soal yang menguji kemampuan HOTS peserta didik
adalah soal yang menghadapkan peserta didik pada situasi baru (novel
situation) yang tidak familiar. Melalui soal bernuansa HOTS, peserta didik
diharapkan dapat mentransfer pengetahuan dan pemahamannya atas
konsep-konsep dasar utuk menjawab permasalahan pada situasi yang baru
tersebut. Situasi baru tersebut dapat ditampilkan melalui stimulus soal yang
disajikan sebelum stem/pokok soal. Dibawah ini diberikan contoh soal yang
bermuatan HOTS.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH (US)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
No.

Kompetensi yang
Diuji
3.4 Mengidentifikasi

Lingkup
Materi
Sejarah

Masa

Disajikan narasi

faktor-faktor penting

Perjuangan

Penjajahan

terjadinya

penyebab penjajahan

Bangsa

Sampai

peperangan di Bali

bangsa Indonesia

Indonesia

Kemerdekaan

atas penghapusan

Indonesia

hak tawan karang

dan upaya bangsa
1.

: Sekolah Dasar (SD)
: Ilmu Pengetahuan Sosial
: 120 menit
:1
: 2018/2019

Materi

Indikator Soal

Indonesia dalam

untuk

mempertahankan

mengidentifikasi

kedaulatannya

bentuk-bentuk

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

10

L1

PG

perlawanan bangsa
Indonesia terhadap
penjajahan bangsa
Eropa
2.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PAKET- 1

KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

Kelas

: V

Bentuk Soal

Mata Pelajaran

: IPS

Nama Penyusun

KOMPETENSI
DASAR

Buku Sumber
:

x

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
:
Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
3.4
Mengidentifikasi
faktor-faktor
penting penyebab
penjajahan bangsa
Indonesia dan
upaya bangsa
Indonesia dalam
mempertahankan
kedaulatannya

Terjadinya perlawanan rakyat Bali di Kusamba atas penolakan
Nomor
Soal

Belanda terhadap pelaksanaan hak Tawan Karang yang sudah
menjadi tradisi rakyat Bali. Yang dimaksud dengan hak Tawan

10

Karang adalah ....
A.

Hak raja Bali untuk merampas perahu yang terdampar di
pantai wilayah kekuasaannya.

B.

LINGKUP MATERI

Hak raja Bali untuk menolak kedatangan bangsa asing di
wilayah Bali

Sejarah Perjuangan
Bangsa Indonesia

C.

Hak untuk menahan perampok diatas karang

MATERI

D.

Hak untuk memonopoli harga pasar

Masa
Penjajahan
Sampai
Kemerdekaan
Indonesia
INDIKATOR SOAL
Disajikan gambar
tentang
ilustrasi
terjadinya
peperangan di Bali
atas penghapusan
hak tawan karang
untuk
mengidentifikasi
bentuk-bentuk
perlawanan bangsa
Indonesia terhadap
penjajahan bangsa
Eropa
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Jawaban
A

Unit Pembelajaran
Masa Penjajahan Sampai Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia

KESIMPULAN

Pendidikan pada Abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan
antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan
terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kecakapan tersebut
dapat dikembangkan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran berbasis
pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi
pembelajaran. Selain itu, kecakapan yang dibutuhkan dalam dunia
pendidikan pada Abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi (Higher
Order Thinking Skills (HOTS)) yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan
peserta didik dalam menghadapi tantangan global, atau dengan kata lain
pendidikan dapat menciptakan masyarakat terdidik yang di masa depan
nanti dapat bersaing dengan negara lain.
Unit pembelajaran ini dibuat dalam rangka membantu guru dalam
menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi pada Higher-order
thinking skills (HOTS). Dalam melaksanakan pembelajaran berpikir tingkat
tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan yang dimulai dari permasalahan
kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.
Unit pembelajaran materi Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia dalam hal ini
di-breakdown dalam beberapa sub materi atau Unit pembelajar. Pada Sub
materi atau Unit pembelajar Masa Penjajahan sampai Kemerdekaan
Indonesia terdiri dari ringkasan keterkaitan kompetensi dasar dan indikator
pencapaian kompetensi, contoh aplikasi materi dalam dunia nyata, aktivitas
pembelajaran yang dikembangkan pada model pembelajaran dan metode
yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Pada Unit ini juga
dilengkapi dengan bahan bacaan dan contoh pengembangan penilaian HOTS.
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UMPAN BALIK

Setelah mempelajari unit pembelajaran ini, diharapkan terjadi umpan balik
yang dapat mendukung peningkatan kompetensi guru. Indikator tersebut
dapat terlihat apabila guru mampu:
1.

Mengembangkan unit/ Unit pembelajaran mata pelajaran IPS di
Sekolah Dasar yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan dan
tingkat perkembangan peserta didik.

2.

Merancang proses pembelajaran IPS di Sekolah Dasar dengan
menggunakan pendekatan saintifik yang menekankan pada keaktifan
peserta didik untuk menemukan pengetahuan secara mandiri.

3.

Memperbaiki proses pembelajaran IPS di Sekolah Dasar yang selama ini
masih banyak menggunakan metode konvensional menjadi pola
pembelajaran berorientasi keterampilan abad 21 (kompetensi 4C)

4.

Membuat soal evaluasi yang harus disesuaikan dengan target
kompetensi dasar sehingga benar-benar mengukur kemampuan yang
semestinya harus dikuasai oleh peserta didik.

5.

Proses pembelajaran IPS diarahkan membahas berbagai permasalahan
kontektual nyata dari nilai-nilai pembelajaran sejarah yang ada dalam
kehidupan sehari-hari sehingga proses pembelajaran IPS di Sekolah
Dasar menjadi lebih bermakna.
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PENGANTAR

Unit “Upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia” ini
membahas tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan
mengisi kemerdekaan. Materi ini merupakan bagian dari materi Sejarah
Perjuangan Bangsa Indonesia yang terintegrasi pada mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial.
Unit ini merupakan bahan pengayaan dari materi Sejarah Perjuangan Bangsa
Indonesia yang sudah ada pada Buku Siswa. Oleh karena itu, bahan ini dapat
dimanfaatkan oleh guru untuk menyampaikan materi-materi IPS Terpadu.
Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar kelas VI, khususnya
KD pengetahuan dan KD kerampilan yang erat kaitannya dengan materi
sejarah dalam IPS Terpadu, indikator pencapaian kompetensi yang diuraikan
menjadi IPK penunjang, IPK kunci dan IPK pengayaan. Aplikasi materi dalam
dunia nyata yang dilengkapi dengan artikel dan contoh soal materi ujian
sekolah mata pelajaran IPS. Contoh soal masing-masing berhubungan dengan
materi, bertujuan untuk lebih menekankan bahwa unit pembelajar ini lebih
diorientasikan pada hasil belajar peserta didik khususnya dalam menghadapi
Ujian Sekolah.
Unit ini juga dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran melalui pendekatan
saintifik berbasis kecakapan abad 21. Aktivitas pembelajaran ini dirancang
untuk dapat mengarahkan peserta didik mencapai indikator yang ditentukan.
Kegiatan aktivitas pembelajaran dilengkapi pula dengan Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD). Untuk memberikan tambahan wawasan bagi guru dan
peserta didik, diberikan pula bahan bacaan yang terkait dengan materi.

Pada bagian akhir, contoh soal yang diuraikan pada bagian sebelumnya
dianalisis dan dibahas dengan mengaitkan dengan aktivitas dan bahan
bacaan yang telah diberikan sebelumnya. Sebagai pengembangan penilaian
yang berbasis pada pembelajaran HOTS khusus bagi guru diberikan contoh
bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda yang mengukur keterampilan
berpikir tinggat tinggi peserta didik.
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VI:
Tabel 1. Pemetaan Kompetensi Dasar dan Target KD
No

Kompetensi Dasar

Target KD

KD Pengetahuan
3.4

Memahami makna proklamasi
kemerdekaan, upaya
mempertahankan kemerdekaan,
dan upaya mengembangkan
kehidupan kebangsaan yang
sejahtera.

• Menjelaskan makna proklamasi
kemerdekaan.
• Mendeskripsikan upaya
mempertahankan kemerdekaan.
• Mendeskripsikan upaya
mengembangkan kehidupan
kebangsaan yang sejahtera.

KD Keterampilan
4.4

Menyajikan laporan tentang
makna proklamasi kemerdekaan,
upaya mempertahankan
kemerdekaan, dan upaya
mengembangkan kehidupan
kebangsaan yang sejahtera.

• Menyajikan laporan tentang makna
proklamasi kemerdekaan.
• Menyajikan laporan tentang upaya
mempertahankan kemerdekaan.
• Menyajikan laporan tentang upaya
mengembangkan kehidupan
kebangsaan yang sejahtera.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2. Pemetaan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pengetahuan

Indikator Keterampilan

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.4.1

Mengidentifikasi perjuangan
mempertahankan kemerdekaan
melalui jalur militer.

4.4.1

3.4.2

Mengidentifikasi perjuangan
mempertahankan kemerdekaan
melalui jalur diplomasi.

Mengumpulkan informasi
tentang perjuangan
mempertahankan
kemerdekaan melalui jalur
militer.

4.4.2

Mengumpulkan informasi
tentang perjuangan
mempertahankan
kemerdekaan melalui jalur
diplomasi.

4.4.3

Mengumpulkan informasi
tentang nilai-nilai perjuangan
dalam mempertahankan
kemerdekaan.

3.4.3

Mengidentifikasi nilai-nilai
perjuangan dalam
mempertahankan kemerdekaan.

Indikator Kunci
3.4.4

Menjelaskan makna proklamasi
kemerdekaan dalam bidang
ekonomi.

3.4.5

Menjelaskan makna
kemerdekaan dalam bidang
sosial budaya.

3.4.6

Menjelaskan makna
kemerdekaan dalam bidang
politik.

3.4.7

Menjelaskan nilai-nilai sikap
pejuang kemerdekaan yang
dapat diteladani dalam
memaknai kemerdekaan.

3.4.8

Menjelaskan upaya
mempertahankan kemerdekaan
dalam bidang militer.

3.4.9

Menjelaskan upaya
mempertahankan kemerdekaan
dalam bidang politik.
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Indikator Kunci
4.4.4

Menyajikan hasil telaah
mengenai makna proklamasi
kemerdekaan dalam bidang
ekonomi.

4.4.5

Menyajikan hasil telaah
mengenai makna proklamasi
kemerdekaan dalam bidang
sosial budaya.

4.4.6

Menyajikan hasil telaah
mengenai makna proklamasi
kemerdekaan dalam bidang
politik.

4.4.7

Menyajikan hasil telaah
mengenai nilai-nilai sikap
pejuang kemerdekaan yang
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3.4.10 Menjelaskan nilai-nilai sikap
pejuang kemerdekaan yang
dapat diteladani dalam
mempertahankan kemerdekaan.
3.4.11 Menjelaskan berbagai upaya
mengembangkan kehidupan
kebangsaan yang sejahtera
dalam bidang ekonomi.
3.4.12 Menjelaskan berbagai upaya
mengembangkan kehidupan
kebangsaan yang sejahtera
dalam bidang sosial budaya.
3.4.13 Menjelaskan nilai-nilai sikap
pejuang kemerdekaan yang
dapat diteladani dalam
mengembangkan kehidupan
kebangsaan yang sejahtera.

dapat diteladani dalam
memaknai kemerdekaan.
4.4.8

Menyajikan hasil telaah
mengenai upaya
mempertahankan
kemerdekaan dalam bidang
militer.

4.4.9

Menyajikan hasil telaah
mengenai upaya
mempertahankan
kemerdekaan dalam bidang
politik.

4.4.10 Menyajikan hasil telaah
mengenai nilai-nilai sikap
pejuang kemerdekaan yang
dapat diteladani dalam
mempertahankan
kemerdekaan.
4.4.11 Menyajikan hasil telaah
mengenai berbagai upaya
mengembangkan kehidupan
kebangsaan yang sejahtera
dalam bidang ekonomi.
4.4.12 Menyajikan hasil telaah
mengenai berbagai upaya
mengembangkan kehidupan
kebangsaan yang sejahtera
dalam bidang sosial budaya.
4.4.13 Menyajikan hasil telaah
mengenai nilai-nilai sikap
pejuang kemerdekaan yang
dapat diteladani dalam
mengembangkan kehidupan
kebangsaan yang sejahtera.

Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.4.14 Menerapkan nilai-nilai sikap
keteladanan para pejuang dalam
kehidupan sehari-hari di rumah.

4.4.14 Menyajikan laporan tentang
penerapan nilai-nilai sikap
keteladanan para pejuang
dalam kehidupan sehari-hari
di rumah.

3.4.15 Menerapkan nilai-nilai sikap
keteladanan para pejuang dalam
kehidupan sehari-hari di sekolah.
3.4.16 Menerapkan nilai-nilai sikap
keteladanan para pejuang dalam
kehidupan sehari-hari di
lingkungan masyarakat.

4.4.15 Menyajikan laporan tentang
penerapan nilai-nilai sikap
keteladanan para pejuang
dalam kehidupan sehari-hari
di sekolah.
4.4.16 Menyajikan laporan tentang
penerapan nilai-nilai sikap
keteladanan para pejuang
dalam kehidupan sehari-hari
di lingkungan masyarakat.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
A. Meneladani Sikap Kepahlawanan
Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan Republik Indonesia kepada
kedudukan yang sejajar dan setara dengan bangsa dan negara lain di dunia.
Kemerdekaan tidak hanya bermakna lepas dari penjajahan bangsa asing,
tetapi memberikan ruang bagi bangsa Indonesia untuk menyetarakan diri
dalam semua aspek kehidupan dengan semua negara di dunia. Proklamasi
kemerdekaan memberi makna kepada seluruh rakyat Indonesia untuk
memperjuangkan kehidupannya dengan kekuatan sendiri tanpa tekanan dari
pihak manapun.
Kemerdekaan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada
bangsa Indonesia. Perjuangan yang dibarengi dengan do’a serta pengorbanan
jiwa dan raga telah disumbangkan oleh para pahlawan untuk merebut
kemerdekaan. Semangat heroisme para pejuang kemerdekaan yang rela
berkorban, pantang menyerah, gigih, cinta tanah air, telah mengantarkan
Indonesia untuk sejajar dengan bangsa lain di dunia. Semangat para pejuang
ini harus diteladani oleh generasi penerus bangsa sebagai upaya memaknai
kemerdekaan. Nilai-nilai keteladanan para pejuang selalu relevan dalam
perjalanan bangsa Indonesia memaknai kemerdekaan.
Bagi pelajar Indonesia, proklamasi kemerdekaan memberi makna agar
mampu memperjuangkan cita-citanya melalui belajar dengan tekun, dan
memiliki mental juara. Indonesia akan membuktikan kepada masyarakat
dunia bahwa pelajar Indonesia mampu bersaing dengan pelajar dari negara
manapun di dunia. Tanpa proklamasi kemerdekaan, pelajar Indonesia tidak
akan memiliki kesempatan untuk bersaing di dunia internasional.

Salah satu bukti bahwa pelajar Indonesia mampu memaknai proklamasi
kemerdekaan

dengan

meneladani

semangat

juang

para

pahlawan

membuktikan kemampuannya di mata dunia terlihat dalam artikel “Siswa SD
Indonesia Raih 2 Emas Kompetisi Matematika di Bulgaria”. Artikel ini ditulis
oleh Syarif Oebaidillah pada tanggal 8 Juli 2018.

Gambar 1 Penyambutan kedatangan siswa SD Indonesia peraih medali emas
Kompetisi Matematika di Bulgaria.

Sumber: http://mediaindonesia.com/read/detail/170947-siswa-sd-indonesia-raih2-emas-kompetisi-matematika-di-bulgaria.

“Siswa SD Indonesia Raih 2 Emas Kompetisi Matematika di Bulgaria”
Pelajar Sekolah Dasar (SD) Indonesia mengukir prestasi pada kompetisi
matematika internasional. Sebanyak 12 siswa SD yang mewakili Indonesia
membawa pulang 10 medali terdiri atas medali emas, dua perak, dan enam
perunggu pada ajang Bulgaria International Mathematics Competition
(BIMC) 2018 yang berlangsung 30 Juni-6 Juli di Bulgaria.
"Dengan prestasi pada kompetisi matematika internasional ini sejatinya para
pelajar kita sudah membuktikan mampu bersaing di kancah internasional,"
kata Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorar Pendidikan Dasar dan
Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Khamim, saat
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menyambut kedatangan delegasi BIMC di Bandara Soekarno Hatta, Banten,
Sabtu (7/7) malam.
Melalui keterangan yang diterima Minggu (8/7), menyebutkan untuk
kategori tim atau kelompok, delegasi pelajar Indonesia berhasil meraih satu
medali emas (juara), dua perak, dan dua perunggu. Sedangkan untuk kategori
individu, Indonesia memperoleh satu medali emas atas nama Felicia Grace
Angelyn Ferdianto dari SD Cahaya Nur, Kudus, Jawa Tengah. Satu medali
perak atas nama Yedija Nicholas Kurniawidi dari SD Karangturi, Semarang,
Jawa Tengah. Adapun empat medali perunggu diraih oleh Ahmad Fikri Azhari
(SD Muhammadiyah Plus, Batam, Kepulauan Riau), Mafazi Ikhwan Dhandi
Hibatullah (SDS Al Furqon, Jember, Jawa Timur), Matthew Allan (SDS Kristen
10 Penabur, Jakarta), dan Ryan Suwandi (SDS Tzu Chi, Jakarta). Sedangkan
lima orang siswa lainnya mendapatkan penghargaan merit (harapan) dalam
kompetisi yang diikuti 28 negara tersebut.
Khamim

menjelaskan

delegasi

BIMC

merupakan

perwakilan

siswa

berprestasi yang merupakan juara Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2017.
Mereka diberi pembekalan delegasi dalam dua tahapan; pada Mei dan Juni.
Ibnu Hadi, 37, dosen Universitas Negeri Jakarta yang menjadi pendamping
delegasi BIMC, mengemukakan perlunya pembinaan yang berkelanjutan.
Dikatakan, kualitas siswa Indonesia yang berkompetisi di ajang internasional
tidak kalah dengan siswa di negara-negara maju lainnya. "Tantangan bagi
guru untuk bisa memancing potensi siswa yang selama ini terpendam,"
ungkap Ibnu. Penerapan kurikulum 2013 dan pembiasaan mengerjakan soalsoal penalaran tingkat tinggi dirasa sudah tepat dan perlu dijaga
konsistensinya. "Yang penting kita kontinyu membina dan terus dievaluasi.
Kita harus mencari pembanding di negara lain, kalau bisa sama, atau bahkan
bisa lebih. Kuncinya memang pada guru," jelas Ibnu. Dengan lebih dari 148
ribu sekolah dan lebih dari 25,5 juta siswa SD, Kemendikbud berkomitmen

untuk terus melakukan pemerataan kualitas pendidikan.
Khamim menambahkan, pembinaan dilakukan secara berjenjang dan
berkelanjutan bagi para siswa berprestasi. Para juara yang telah
mengharumkan nama bangsa di kancah internasional ini akan diberikan
Beasiswa Bakat Prestasi. "Juara OSN 2018 nanti akan diikutsertakan pada
kompetisi internasional di 2019. Ini sebenarnya pembinaan berkelanjutan
dan memberikan apresiasi kepada siswa kita," tandas Khamim.
Peraih medali emas individu, Felicia, 12, mengungkapkan, kegembiraan
sekaligus keterkejutannya meraih emas di ajang bergengsi tersebut. Meski
BIMC bukanlah kompetisi internasional pertamanya, siswi yang juga gemar
melukis dan membaca komik ini tidak mengira ia akan mendapatkan medali
emas. Ibunda Felicia, Lisa Triana, mengutarakan putrinya memang
menggemari matematika sejak kecil. Bakat dan minat Felicia ditemukan sejak
Taman Kanak-Kanak saat memenangi lomba di tingkat kabupaten.
Pembinaan dan pengembangan diri anaknya disesuaikan dengan keinginan si
buah hati. "Dia cita-citanya ingin menjadi guru. Saya fasilitasi saja. Yang
penting jika nanti menjadi guru mengajarnya dengan hati," tukas Lisa.
(RO/OL-1)

B. Upaya Mempertahankan Kemerdekaan
Mempertahankan kemerdekaan jauh lebih berat dibanding merebut
kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan tidak hanya sebatas upaya
untuk membentengi negara agar tidak dijajah kembali secara politik dan
militer. Perkembangan zaman juga mempengaruhi pola penjajahan atau
penguasaan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Penjajahan tidak lagi hanya
dalam bentuk penjajahan politik dan militer, tetapi beralih ke penguasaan
ekonomi, sosial, dan budaya.
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Salah satu yang menjadi daya tarik bangsa asing menjajah Indonesia adalah
kekayaan sumber daya alam. Indonesia kaya dengan sumber daya alam yang
tidak dimiliki semua negara di dunia. Bangsa Indonesia harus mampu
memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki agar menjadi negara yang
mandiri dan bersaing dengan bangsa dan negara lain di dunia.
Selain sumber daya alam, Indonesia juga kaya sumber daya manusia. Banyak
putra bangsa Indonesia yang telah membuktikan dirinya sebagai orang hebat
di dunia. Mereka mengharumkan nama Indonesia di mata dunia
internasional. Melalui prestasi yang luar biasa, mereka berkontribusi dalam
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Bangsa Indonesia harus
mengeluarkan segenap daya dan upaya untuk mempertahankan dan mengisi
kemerdekaan dalam berbagai aspek kehidupan.
Indonesia juga sangat kaya dengan budaya rakyat yang memiliki nilai-nilai
luhur. Banyak bangsa di dunia yang tertarik dengan budaya tersebut,
sementara bangsa Indonesia mulai melupakannya dan beralih ke budaya
asing. Ini merupakan bagian dari penjajahan budaya di era globalisasi. Untuk
mempertahankan dan melestarikan budaya bangsa yang luhur tersebut
diutuhkan kerja keras semua elemen bangsa.
Pelajar sebagai generasi muda pelestari budaya bangsa harus peduli dengan
hal ini. Berbagai upaya dilakukan agar generasi muda mampu melestarikan
budaya daerah. Salah satu contoh upaya tersebut adalah mengadakan festival
tari tradisional yang diikuti siswa sekolah dasar. Seperti yang dilakukan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
pada tahun 2017 mengadakan Lomba Tari Piring Kreasi. Artikel tentang ini
telah ditulis oleh Dikco-Noven dengan judul “Disdikbud Sijunjung Gelar
Lomba Tari Piring Kreasi”

“Disdikbud Sijunjung Gelar Lomba Tari Piring Kreasi”

Gambar 2. Lomba Tari Kreasi
Sumber: https://sumbar.antaranews.com/berita/211441/disdikbudsijunjung-gelar-lomba-tari-piring-kreasi.
Muaro (antarasumbar) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sijunjung menggelar lomba tari piring kerasi tingkat sekolah dasar daerah
itu, yang merupakan bagian dari rangkaian dari peringatan hari
Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72. Peserta yang terlibat dalam tari
piring kreasi itu, masing-masing 2 SD utusan setiap kecamatan, berlangsung
di Gedung Pancasila Muaro, Rabu. Turut hadir dalam kesempatan ini Kepala
UPTD Pendidikan se Kabupaten Sijunjung, Kepala Sekolah SD yang hadir
serta guru pendamping. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbuda Sijunjung
Yusnidarti Yelly, menyampaikan laporan panitia sekaligus membuka acara
lomba tari kreasi secara resmi. Ia mengatakan, pemerintah sebagai pengelola
dan penyelenggara pendidikan telah berupaya keras dalam melaksanakan
program peningkatan mutu pendidikan, proses pembelajaraakan akan lebih
efektif apabila ditunjang dangan kondisi sehat dan daya kreatifitas.
Kegiatan ini sebagai suatu wahana bagi siswa untuk mengimplementasikan
hasil kegiatan pembelajaraan seni dan budaya dalam meningkatkan daya
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kreatifitas bagi siswa. Tujuan dari kegiatan ini, kata dia, merupakan untuk
menggali, melestarilan dan mengembangkan seni dan budaya daerah yang
merupakan aset kebudayaan nasional, serta menumbuh kembangkan
kecintaan generasi muda dan masyarakat dalam mencintai seni dan budaya
daerah. Selain itu, untuk meningkatkan keterampilan diri generasi sejak dini
melalui kesenian dan menjalin tali persaudaraan antar seniman dan group
kesenian. Adapun hadiah yang diberikan untuk peserta pemenang juara I
sebesar Rp1.500.000, dan juara II sebesar Rp1.200.000, serta juara III
sebesar Rp900.000 ditambah piala dan sertifikat penghargaan. ***

C. Upaya Mengisi Kemerdekaan
Tujuan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia tercantum dalam naskah
Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945; yaitu (1) Melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan
kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) Ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
Rumusan tujuan negara tersebut mewajibkan negara untuk mewujudkan
kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mewujudkan
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, baik lahir maupun batin,
dibutuhkan berbagai daya dan upaya dari seluruh elemen bangsa.
Perjalanan bangsa Indonesia semenjak awal kemerdekaan sampai era
Reformasi mengalami pasang surut. Berbagai upaya untuk mengisi
kemerdekaan telah dilakukan setiap era pemerintahan, mulai dari era
Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, sampai Reformasi.
Berbagai tantangan telah dihadapi dan dilalui, baik dari dalam maupun luar
negeri. Semua itu merupakan upaya untuk mengisi kemerdekaan.

Untuk mengisi kemerdekaan dibutuhkan kebersamaan. Persatuan dan
kesatuan bangsa menjadi kunci utama dalam mengisi kemerdekaan. Semua
elemen bangsa harus terlibat. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras semua
anak bangsa untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing untuk
mengisi kemerdekaan.
Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang sangat
strategis. Generasi muda dituntut memainkan peran yang tepat dalam
mengisi kemerdekaan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Siswa
sebagai bagian generasi penerus bangsa harus belajar mengisi kemerdekaan
melalui dunia pendidikan, sebagai persiapan pelanjut estafet kepemimpinan
bangsa di masa depan.
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Salman Trisnadi, membuat robot saat masih kelas 1 SD
Kalau kita cenderung masih sering menghabiskan waktu untuk bermain dan
belajar membaca serta menulis dengan lancar di kelas 1 SD, hal ini berbeda
dari sosok Salman Trisnadi Wajrasena. Siapa sangka anak yang bersekolah di
SD Prestasi Global, Jawa Barat ini berhasil membuat sebuah robot yang
menyabet juara di lomba robotik internasional beberapa waktu silam. Perakit
robot cilik ini saat itu berhasil membawa robot lucu miliknya memenangkan
kategori creative design.

Gambar 2. Salman, siswa berprestasi
Sumber: https://www.boombastis.com/siswa-sd-berprestasi/98566.

Salman memang dikenal sangat gemar mempelajari banyak hal baru tentang
dunia robotik karena memang ayahnya adalah seorang trainer untuk
berbagai pelatihan pembelajaran robotik di banyak sekolah. Belum lagi
kesenangannya tadi juga dikembangkan saat Salman di sekolah dengan
berbagai program pembelajaran berbasis teknologi. Kelas 1 SD saja sudah
berhasil membawa prestasi internasional, gimana kalau sudah SMP nanti ya?

Ahnaf Fauzy, sang pahlawan para petani
Berbeda dengan Salman yang memang sepertinya sudah jago dalam hal
desain dan merakit robot, Ahnaf Fauzy nampaknya lebih senang membuat
alat untuk membantu orang-orang sekitarnya. Bocah asal daerah Gunung
Kidul, Yogyakarta ini berhasil membuat alat perontok biji jagung saat masih
duduk di bangku kelas 6 SD. Alat buatan Ahnaf memang terbilang sederhana
karena dirakit dari kayu, karet, serta motor listrik.

Gambar 3 Ahnaf, siswa berprestasi
Sumber: https://www.boombastis.com/siswa-sd-berprestasi/98566.

Berkat alat ini sekarang para petani jagung di sekitar tempat tinggalnya tak
perlu lagi merontokkan biji jagung dengan menggunakan jempol. Selain itu
ternyata alat ini juga dirancang agar bisa memotong singkong yang akan
diolah menjadi keripik. Berkat alat ini, Ahnaf berhasil menggondol gelar
peneliti cilik terunggul dari ajang Kalbe Junior Scientist Award tahun lalu.
Hebatnya lagi alat sederhana Ahnaf ini berhasil menyingkirkan 900
kompetitornya.
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Duo siswa SD Al Azhar Semarang dan kulkas tanpa listrik
Kreatif, itulah kata yang tepat untuk mendeskripsikan dua murid SD Al Azhar
14 Semarang, Arya Nardhana Syariendrar dan Sanika Putra Ramadhan. Dua
anak ini berhasil mengharumkan nama bangsa pada kompetisi World
Creativity Festival di Korea Advanced institute and Technology (KAIST) saat
masih duduk di kelas 6.

Gambar 4 Arya dan Sanika, siswa berprestasi
Sumber: https://www.boombastis.com/siswa-sd-berprestasi/98566.

Dua anak laki-laki ini menyabet juara berkat kreativitasnya dalam membuat
lemari es atau kulkas tanpa listrik. Hah? Memang bisa dingin kalau tanpa
listrik? Itulah yang berhasil dibuktikan oleh mereka. Arya dan Sanika
memodifikasi stereofoam dengan menambahkan beberapa bahan tambahan
agar memiliki fungsi seperti kulkas. Dengan trik dari Arya dan Sanika, kulkas
sederhana itu terbukti bisa menjaga keadaan buah dan sayur di dalamnya
bertahan sampai tujuh hari.

SOAL-SOAL US/USBN
Soal US IPS SD Kota Malang TP. 2017/2018
Berikut ini salah satu butir soal US IPS SD/MI Dinas Pendidikan Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur, TP. 2017/2018, yang dilaksanakan pada hari Selasa/24
April 2018 adalah:
KD 3.4 Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan
kemerdekaan, dan mengembangkan kehidupan kebangsaan yang
sejahtera.
No.

Soal

1

Faktor pendorong perubahan kehidupan berpolitik atau bernegara pada
masa pergerakan kemerdekaan sampai dengan awal reformasi adalah ....
A. meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
B. terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat
C. meluasnya lapangan pekerjaan yang ada
D. bervariasinya metode pengiriman barang dan jasa

Identifikasi
Level Kognitif

:

IPK yang
bersesuaian

: Mengidentifikasi faktor pendorong perubahan kehidupan
bangsa Indonesia dari masa pergerakan kemerdekaan
sampai awal reformasi.

Disajikan

:

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Proses pembelajaran yang bermakna (meaningfull learning) berawal dari
keterlibatan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran. Keterlibatan fisik
dan psikis akan membantu peserta didik untuk melakukan perubahan yang
mendasar selama proses pembelajaran, baik perubahan tingkah laku,
pengetahuan dan keterampilan. Aktivitas belajar merupakan upaya untuk
membangun

pengalaman

belajar

yang

riil.

Guru

harus

mampu

mengembangkan aktivitas belajar yang menggiring peserta didik terlibat
secara aktif selama proses pembelajaran. Berikut ini adalah contoh aktivitas
belajar yang dapat dikembangkan guru.
Aktivitas
Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

KD Pengetahuan
3.4 Memahami makna proklamasi
kemerdekaan, upaya
mempertahankan kemerdekaan,
dan upaya mengembangkan
kehidupan kebangsaan yang
sejahtera.

3.4.14 Menjelaskan nilai-nilai sikap
pejuang kemerdekaan yang
dapat
diteladani
dalam
mengembangkan kehidupan
kebangsaan yang sejahtera.
3.4.15 Menerapkan nilai-nilai sikap
keteladanan para pejuang
dalam kehidupan sehari-hari
di rumah.
3.4.16 Menerapkan nilai-nilai sikap
keteladanan para pejuang
dalam kehidupan sehari-hari
di sekolah.
3.4.17 Menerapkan nilai-nilai sikap
keteladanan para pejuang

dalam kehidupan sehari-hari
di lingkungan masyarakat.
KD Keterampilan
4.4 Menyajikan laporan tentang
makna proklamasi kemerdekaan,
upaya mempertahankan
kemerdekaan, dan upaya
mengembangkan kehidupan
kebangsaan yang sejahtera.

4.4.14 Menyajikan
hasil
telaah
mengenai nilai-nilai sikap
pejuang kemerdekaan yang
dapat
diteladani
dalam
mengembangkan kehidupan
kebangsaan yang sejahtera.
4.4.1

Menyajikan laporan tentang
penerapan nilai-nilai sikap
keteladanan para pejuang
dalam kehidupan sehari-hari
di rumah.

4.4.2

Menyajikan laporan tentang
penerapan nilai-nilai sikap
keteladanan para pejuang
dalam kehidupan sehari-hari
di sekolah.

4.4.3

Menyajikan laporan tentang
penerapan nilai-nilai sikap
keteladanan para pejuang
dalam kehidupan sehari-hari
di lingkungan masyarakat.

Contoh aktivitas pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran
Problem Based Learning (PBL). Model PBL membimbing peserta didik untuk
mengkritisi berbagai masalah sosial di lingkungannya. Secara berkelompok
peserta didik mengidentifikasi berbagai masalah, memilih salah satu masalah
yang akan didiskusikan. Selanjutnya peserta didik menawarkan berbagai
alternatif

solusi

terhadap

permasalahan

yang

dipecahkan.

Model

pembelajaran PBL mengajak peserta didik mengembangkan keterampilan
berpikir tingkat tinggi dengan melewati aspek transfer knowledge, critical
and creative thinking, dan problem solving.
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Langkah-langkah kegiatan aktivitas pembelajaran menggunakan PBL
mengikuti sintak sebagai berikut:
Tahap Pembelajaran
Sintak 1
(Orientasi peserta
didik pada masalah)

Kegiatan Pembelajaran
• Peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa
kelompok sesuai kebutuhan secara heterogen
• Peserta didik dibimbing mengidentifikasi berbagai
masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekolah,
rumah, dan masyarakat.

Sintak 2

• Masing-masing kelompok diarahkan fokus pada

(Mengorganisasikan

permasalahan tertentu (misalnya kelompok dibagi

peserta didik untuk

untuk memecahkan permasalahan di lingkungan

melakukan aktivitas

sekolah, rumah, dan masyarakat).

belajar).

• Masing-masing kelompok dibawah bimbingan guru
menentukan permasalahan yang akan dibahas.

Sintak 3
(Membimbing
penyelidikan)

Peserta didik secara berkelompok:
• Mengumpulkan berbagai informasi terkait
permasalahan.
• Mengolah berbagai informasi terkait penyebab
permasalahan.
• Mencari berbagai alternatif solusi terhadap
permasalahan.
• Mengidentifikasi nilai-nilai keteladanan pejuang
kemerdekaan yang dapat diterapkan dalam mengatasi
permasalahan.
• Merumuskan alternatif solusi permasalahan dengan
menerapkan nilai-nilai keteladanan pejuang
kemerdekaan.

Sintak 4

• Menyusun laporan diskusi.

(Mengembangkan dan

• Menyajikan hasil laporan diskusi.

menyajikan hasil
karya)

Sintak 5

• Menganalisis kembali hasil diskusi berdasarkan

(Menganalisis dan

kritikan dan saran yang diterima saat menyajikan

mengevaluasi proses

laporan diskusi.

pemecahan masalah)

• Merevisi laporan hasil diskusi sesuai hasil analisis dan
refleksi.

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Aktivitas pembelajaran makin bermakna jika peserta didik digiring untuk
mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Disamping itu peserta
didik juga dibimbing untuk mengembangkan keterampilan abad 21 yang
meliputi creativity and innovation, critical thinking and problem solving,
communication, and collaboration. Berbagai strategi, metode, model, dan
media

pembelajaran

dapat

dikembangkan

untuk

mengembangkan

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan abad 21 ini. Salah
satunya dengan mengembangkan lembar kerja peserta didik. Melalui lembar
kerja, peserta didik akan dibimbing mengembangkan kompetensinya dalam
memecahkan berbagai permasalahan, dan menuangkannya melalui tulisan.
Setiap guru dituntut mengembangkan lembar kerja peserta didik sesuai
kebutuhan aktivitas pembelajaran.
Contoh lembar kerja peserta didik dapat dikembangkan seperti contoh
berikut:
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 1
Nama Siswa
: ............................
Kelas
: VI
Materi
: Upaya Mengisi Kemerdekaan
Tujuan Pembelajaran : Melalui model pembelajaran Problem Based Learning
peserta didik dapat menjelaskan upaya mengembangkan
kehidupan kebangsaan yang sejahtera dan menyajikan
laporan mengenai upaya mengembangkan kehidupan
kebangsaan yang sejahtera dengan tekun dan percaya
diri.
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Langkah-langkah Kegiatan:
1. Bacalah teks berikut!
Contoh Permasalahan Sosial di Lingkungan Sekitar
Di kota-kota besar sering kita jumpai anak-anak jalanan yang sedang
bekerja, misalnya mengamen, berjualan koran dan sebagainya. Mengapa
anak seumuran mereka harus bekerja? Untuk apa semua itu? Anak anak
tersebut bekerja dengan alasan yang berbeda beda, seperti orang tuanya
miskin, dan lain lain. Dikarenakan hal tersebut
mereka terpaksa untuk bekerja dijalanan demi
mendapatkan uang untuk biaya sekolah
ataupun untuk makan. Hal hal inilah yang
menjadi masalah sosial di lingkungan
setempat. Selain itu juga perlu perhatian
khusus untuk menanganinya.
Sumber: http://materi4belajar.blogspot.com/2018/02/contoh-masalahsosial-di-lingkungan.html
2. Diskusikanlah dengan teman-temanmu:
a. Mengapa terjadi permasalahan tersebut?
b. Apa alternatif solusi peemecahan permasalahan tersebut?
c. Nilai-nilai keteladanan apa yang dapat dikembangkan untuk
memecahkan permasalahan tersebut?
d. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai keteladanan tersebut agar dapat
memecahlan permasalahan yang ada?

C. Bahan Bacaan
1.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Memasuki tahun 1945, perseteruan Jepang melawan Sekutu dalam perang
Pasifik makin berat. Menghadapi situasi ini Jepang tetap menjalankan
pemerintahannya di Indonesia. Tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk
BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau
Dokuritsu Junbi Cosakai. Tujuan Jepang membentuk BPUPKI adalah untuk
mendapatkan dukungan Indonesia dalam menghadapi perang Pasifik, dengan
menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Radjiman
Widyodiningrat ditunjuk sebagai ketua. Setelah tugasnya dianggap selesai,

BPUPKI

dibubarkan,

dan

diganti

dengan

PPKI

(Panitia

Persiapan

Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Inkai pada tanggal 7 Agustus
1945. Soekarno ditunjuk sebagai ketua.
Diluar dugaan tanggal 6 Agustus 1945 Sekutu membom kota Hiroshima, dan
tanggal 9 Agustus 1945 membom kota Nagasaki. Jepang bertekuk lutut
kepada Sekutu. Berita ini ditutup-tutupi oleh pemerintahan pendudukan
Jepang di Indonesia, namun berita ini beredar juga.
Tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan rapat PPKI, namun gagal, karena
Soekarno

dan

Hatta

diculik

oleh

para

pemuda

dan

dibawa

ke

Rengasdengklok. Tujuan para pemuda menculikan agar Soekarno dan Moh.
Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang yang sedang mencari pendukung,
karena telah kalah melawan Sekutu.
Ahmad Soebardjo dari kelompok tua berangkat ke Rengasdenklok untuk
menjemput Soekarno dan Moh. Hatta untuk dibawa kembali ke Jakarta.
Setelah berhasil meyakinkan para pemuda Soekarno dan Hatta dibawa
kembali ke Jakarta. Malam harinya dirumuskan naskah proklamasi di rumah
Laksamana Maeda, seorang perwira militer Jepang yang bersimpati dengan
perjuangan kemerdekaan Indonesia.
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Gambar 5. Pembacaan Naskah Proklamasi
Sumber: http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/08/15/ini-naskah-teks-proklamasikemerdekaan-indonesia-asli-otentik-sambut-hut-kemerdekaan-ri

Tepat jam 10.00 pagi tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur 56
Jakarta,

Soekarno

yang

didampingi

Moh.

Hatta

memproklamirkan

kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah pidato singkat bendera merah
putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati sebelumnya, dikibarkan. Setelah
bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak dari perjuangan panjang
bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Peristiwa
ini mengandung makna yang sangat mendalam, antara lain sebagai berikut:
• Pembuktian lahirnya negara Republik Indonesia secara de fakto.
• Tonggak sejarah kebebasan dari penindasan dan penjajahan.
• Puncak perjuangan pergerakan merebut kemerdekaan.
• Naiknya harkat dan martabat bangsa dimata dunia.
• Titik awal menuju kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik.

• Jembatan emas dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil,
makmur, dan sejahtera.
• Upaya membuktikan kepada dunia internasional bahwa rakyat Indonesia
memiliki keberanian dan berhak menentukan nasibnya sendiri.
2. Upaya Mempertahankan Kemerdekaan
Upaya mempertahankan kemerdekaan dilakukan dalam bentuk perjuangan
militer dan diplomasi. Berikut ini dipaparkan secara selintas rangkaian
perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut.
a. Perjuangan Militer
Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sangat
cepat berkembang ke berbagai negara di dunia. Satu persatu negara-negara
tersebut

menyatakan

pengakuan

terhadap

kemerdekaan

Indonesia.

Pengakuan negara lain ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk
menyatakan kemerdekaan secara de jure. Tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia
menyatakan kemerdekaan secara de jure. PPKI mengeluarkan beberapa
keputusan penting antara lain:
•

mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD)

•

membentuk pemerintahan Republik Indonesia dengan melantik Ir.
Soekarno sebagai presiden, dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.

Sekutu tidak menerima begitu saja kemerdekaan Indonesia. Dengan dalih
ingin melucuti Jepang, tentara Sekutu datang ke Indonesia. Namun dalam
pasukan Sekutu terdapat pasukan Netherlands Indies Civil Administration
(NICA) dibawah pimpinan Van der Plass dan Van Mook. NICA merupakan
organisasi yang didirikan orang-orang pelarian Belanda ke Australia setelah
Belanda kalah terhadap Jepang tahun 1942. Mereka ikut membonceng dalam
pasukan Sekutu yang bernama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI).
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NICA ingin menguasai Indonesia kembali dan berada dibawah pemerintah
Belanda.
Kehadiran Sekutu yang diboncengi NICA menimbulkan kekacauan dan
perlawanan

dimana-mana.

Akibatnya

meletuslah

pertempuran

dan

perlawanan di berbagai tempat. Pertempuran dan perlawanan tersebut
antara lain adalah:
• Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya
• Palagan Ambarawa di Ambarawa
• Pertempuran Medan Area di Medan
• Bandung Lautan Api di Bandung
Dilain pihak Belanda juga melakukan berbagai taktik untuk menguasai
Indonesia melalui Agresi Militer I dan Agresi Militer II. Pada kondisi yang
sangat genting saat Agresi Militer II, Belanda mengumumkan bahwa
pemerintahan Indonesia sudah tidak ada, karena para pemimpin seperti
Soekarno dan Hatta sudah mereka tangkap dan dibawa ke pembuangan. Saat
itulah muncul Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera
Barat

yang

diketuai

oleh

Mr.

Sjafruddin

Prawiranegara.

PDRI

menginformasikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada.
b. Perjuangan Diplomasi
Perjuangan militer yang dilakukan di berbagai daerah diperkuat oleh
perjuangan melalui diplomasi oleh para pemimpin Indonesia di pusat.
Perjuangan dilakukan dalam beberapa kali perundingan, yaitu:
•

Perjanjian Linggarjati

•

Perjanjian Renville

•

Perjanjian Roem-Royen

•

Konferensi Inter-Indonesia

•

Konferensi Meja Bundar (KMB)

KMB mengakhiri kekuasaan Belanda di Indonesia, karena melalui KMB
pemerintah Belanda mengakui wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
kecuali Papua sampai satu tahun setelah ditandanganinya KMB tahun 1949.
Namun wilayah Papua baru kembali ke pangkuan ibu pertiwi tahun 1963
melalui perjuangan diplomasi dan bersenjata, karena Belanda ingkar janji
terhadap kesepakatan KMB.

Gambar 6 Penandatanganan hasil KMB
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Round_Table_Signing.jpg

3.

Upaya Mengisi Kemerdekaan

Semenjak diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus
1945, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem
pemerintahan. Perubahan sistem pemerintahan merupakan bagian upaya
mengisi kemerdekaan. Sistem pemerintahan yang pernah dialami Indonesia
adalah:
• Presidensial (1945 – 1949)
• Parlementer (1949 – 1950)
• Demokrasi Liberal/Parlementer (1950 – 1955)
• Parlementer (1955 – 1959)
• Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)
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• Orde Baru (1966 – 1998)
• Reformasi (1998 – sekarang)
Dari segi pemerintahan juga telah mengalami beberapa kali pergantian
kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara atau presiden yang
pernah memimpin Indonesia adalah:
• Soekarno (18 Agustus 1945 – 12 Maret 1967)
• Soeharto (12 Maret 1967 – 21 Mei 1998)
• BJ. Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
• Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)
• Megawati Sukarnoputri (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)
• Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014
• Joko Widodo (20 Oktober 2014 - ....)
Setiap sistem pemerintahan dan periode pemerintahan telah berupaya
mengisi kemerdekaan dalam semua bidang kehidupan, baik bidang ekonomi,
sosial budaya, dan politik. Masing-masing pemerintahan memiliki strategi
dan program untuk mewujudkan kehidupan rakyat Indonesia yang adil,
makmur, dan sejahtera.
a. Bidang Ekonomi
1) Demokrasi Liberal
Era Demokrasi Liberal adalah masa yang sangat sulit untuk membangun
sistem ekonomi negara yang baru merdeka. Beberapa kebijakan ekonomi era
Demokrasi Liberal antara lain Gunting Sjafruddin, Gerakan Benteng, Sistem
Ekonomi Ali-Baba, dan Nasionalisasi de Javasche Bank
2) Demokrasi Terpimpin
Sesuai dengan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, sistem ekonomi
dibangun secara sentralistik di pusat pemerintahan. Beberapa kebijakan
ekonomi yang dikembangkan antara lain pembentukan BAPPENAS (Badan

Perancang Pembangunan Nasional), Devaluasi, dan Deklarasi Ekonomi
(Dekon).
3) Orde Baru
Masa pemerintahan Orde Baru mengenal program pembangunan lima
tahunan, yang dikenal dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pelita I
(1969 – 1974), Pelita II (1974 – 1979), Pelita III (1979 – 1984), Pelita IV
(1984 – 1989), Pelita V (1989 – 1994), Pelita VI (1994 – 1998 Orde Baru
berakhir).
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal
Merujuk pada salah satu butir soal US IPS SD/MI Dinas Pendidikan Kota
Malang, Provinsi Jawa Timur, TP. 2017/2018, yang dilaksanakan pada hari
Selasa/24 April 2018 sebagai berikut.
Soal:
Faktor pendorong perubahan kehidupan berpolitik atau bernegara pada masa
pergerakan kemerdekaan sampai dengan awal reformasi adalah ....
A. meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
B. terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat
C. meluasnya lapangan pekerjaan yang ada
D. bervariasinya metode pengiriman barang dan jasa
Jawaban: A

Soal diatas tergolong level kognitif (L-1) pengetahuan dan pemahaman,
karena hanya menuntut peserta didik mengidentifikasi salah satu pilihan
jawaban yang telah tersedia, tanpa perlu melakukan analisis terhadap pilihan
jawaban yang ada. Pilihan jawaban B, C, dan D belum mampu menjadi
pengecoh, karena sangat kontradiktif dengan tuntutan soal. Deskripsi soal
menggambarkan situasi perubahan politik atau kenegaraan dari masa
pergerakan

kemerdekaan

sampai

awal

reformasi

dengan

segala

keterbatasannya, sementara pilihan jawaban B, C, dan D mengacu kepada
perkembangan negara yang sudah mapan.
Jadi soal ini tergolong mudah, dan belum menuntut daya nalar peserta didik
untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal yang baik
adalah soal yang menuntut peserta didik mengembangkan daya nalarnya
untuk berpikir tingkat tinggi, melalui proses analisis untuk memecahkan

permasalahan. Pilihan jawaban merupakan berbagai alternatif pemecahan
masalah yang mampu menjadi pengecoh. Untuk menentukan pilihan jawaban
yang tepat, dibutuhkan pengembangan daya nalar melalui kemampuan
berpikir kritis dan kreatif.

B. Mengembangkan Soal HOTS
1. Kisi-Kisi Soal HOTS
Pengembangan soal HOTS diawali dengan penyusunan kisi-kisi soal HOTS.
Soal HOTS berada pada level kognitif (L-3) yang menuntut kemampuan
penalaran. Kemampuan penalaran mengembangkan kemampuan berpikir
tingkat tinggi melalui proses berpikir kritis dan kreatif, sampai ke pemecahan
masalah.
Berikut ini adalah contoh kisi-kisi soal HOTS. Guru harus mampu
mengembangkan kisi-kisi soal HOTS yang lebih baik dengan mengacu ke
contoh format berikut ini.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

No.

1

Kompetensi
yang Diuji
(Kompetensi
Dasar)
3.4 Memahami
makna
proklamasi
kemerdekaan,
upaya
mempertahanka
n kemerdekaan,
dan upaya

192

: Sekolah Dasar
: IPS
: .... menit
: ….
: 2018/2019

Lingkup Materi

Materi

Waktu,
Upaya memperkeberlanjutan,
tahankan
dan perubahan
Kemerdekaan
(Perkembangan
kehidupan
bangsa
Indonesia dari
masa penjajahan,

Indikator
Soal

Disajikan
pernyataan
tentang
peristiwa
mempertaha
nkan
kemerdekaa
n, peserta

No.

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

L-3

Pilihan
Ganda
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No.

2

Kompetensi
yang Diuji
(Kompetensi
Dasar)

Lingkup Materi

Materi

Indikator
Soal

No.

mengembangkan
kehidupan
kebangsaan yang
sejahtera.

masa pergerakan
kemerdekaan
sampai awal
Reformasi dalam
menegakkan dan
membangun
kehidupan
berbangsa dan
bernegara)

didik dapat
menelaah
nilai-nilai
kejuangan
yang
terdapat
dalam
peristiwa
tersebut.

3.4 Memahami
makna
proklamasi
kemerdekaan,
upaya
mempertahanka
n kemerdekaan,
dan upaya
mengembangkan
kehidupan
kebangsaan yang
sejahtera.

Waktu,
Upaya Mengisi
keberlanjutan,
Kemerdekaan
dan perubahan
(Perkembangan
kehidupan
bangsa
Indonesia dari
masa penjajahan,
masa pergerakan
kemerdekaan
sampai awal
Reformasi dalam
menegakkan dan
membangun
kehidupan
berbangsa dan
bernegara)

Disajikan
2
contoh
kasus sosial
budaya di
lingkungan
sekitar,
peserta
didik dapat
menentukan
nilai-nilai
keteladanan
perjuangan
kemerdekaa
n dalam
memecahka
n
permasalaha
n

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

L-3

Pilihan
Ganda

2. Pengembangan Soal HOTS
Pengembangan soal mengacu kepada kisi-kisi yang telah dikembangkan.
Berikut ini contoh soal HOTS yang dengan mengikuti format kartu soal
berikut. Guru harus mampu mengembangkan soal HOTS yang lebih baik.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - 1
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VI

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: IPS

Bentuk Soal
Nama
Penyusun

: Sheryn Salsabila As-Syifa

Buku Sumber
:

KOMPETENSI
DASAR

3.4 Memahami
makna proklamasi
kemerdekaan, upaya
mempertahankan
kemerdekaan, dan
upaya
mengembangkan
kehidupan
kebangsaan yang
sejahtera.
LINGKUP MATERI
Waktu,
keberlanjutan, dan
perubahan
(Perkembangan
kehidupan bangsa
Indonesia dari masa
penjajahan, masa
pergerakan
kemerdekaan
sampai awal
Reformasi dalam
menegakkan dan
membangun
kehidupan
berbangsa dan
bernegara).
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Kemdikbud.
2018. Menuju
Masyarakat
Sejahtera.
Buku Guru
Kelas VI,
Tema 6.
Jakarta:
Kemdikbud.

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Perhatikan pernyataan berikut!
Nomor
Soal
1

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi di tahun
1950,
Menteri
Keuangan
Sjafruddin
Prawiranegara melakukan pomotongan nilai
mata uang yang dikenal dengan “Gunting
Sjafruddin”. Nilai mata uang diatas Rp. 2,50
dipotong menjadi separuhnya.
Pada saat yang sama Bu Rahmi Hatta, isteri dari
Wakil Presiden Bung Hatta sedang menabung
untuk membeli mesin jahit. Bung Hatta tidak
membocorkan rahasia bakal ada pemotongan
mata uang kepada isterinya. Akibatnya
tabungan Bu Rahmi tidak cukup untuk membeli
mesin jahit.
Sikap yang diambil Bung Hatta merupakan
pengamalan dari nilai kejuangan ....
A. cinta tanah air
B. berani
C. bertanggung jawab
D. rela berkorban
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MATERI
Pasca Proklamasi
Kemerdekaan
INDIKATOR SOAL
Disajikan
pernyataan tentang
peristiwa
mempertahankan
kemerdekaan,
peserta didik dapat
menentukan nilainilai kejuangan yang
terdapat dalam
peristiwa tersebut.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - 1
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VI

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

: IPS

Nama
Penyusun

: Ihsanul Zaky El-Muhammady

Mata Pelajaran

Buku Sumber :

KOMPETENSI DASAR

3.4 Memahami makna
proklamasi
kemerdekaan, upaya
mempertahankan
kemerdekaan, dan
upaya mengembangkan
kehidupan kebangsaan
yang sejahtera.

Kemdikbud.
2018. Menuju
Masyarakat
Sejahtera.
Buku Guru
Kelas VI, Tema
6. Jakarta:
Kemdikbud.

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
2

Perhatikan gambar berikut!

√

Penalaran

LINGKUP MATERI
Waktu, keberlanjutan,
dan perubahan
(Perkembangan
kehidupan bangsa
Indonesia dari masa
penjajahan, masa
pergerakan
kemerdekaan sampai
awal Reformasi dalam
menegakkan dan
membangun kehidupan
berbangsa dan
bernegara)

Gambar diatas memperlihatkan bahwa seorang
anak telah mengamalkan nilai-nilai kejuangan yang
diteladani dari para pejuang kemerdekan. Nilainilai karakter yang berkaitan dengan gambar diatas

MATERI

adalah ....
A. toleransi

Upaya Mengisi
Kemerdekaan

B. cinta tanah air

INDIKATOR SOAL

C. rela berkorban

Disajikan contoh kasus
sosial budaya di
lingkungan sekitar,
peserta didik dapat
menerapkan nilai-nilai
keteladanan perjuangan
kemerdekaan dalam
memecahkan
permasalahan.
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C
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KESIMPULAN

Perjuangan bangsa Indonesia pada masa pasca proklamasi merupakan masa
mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengisi kemerdekaan. Pada masa
ini terdapat beberapa peristiwa yang mempengaruhi kehidupan sosial,
politik, budaya, maupun ekonomi. Pada level sekolah dasar, pembelajaran
tentang perjuangan bangsa Indonesia pasca proklamasi ini masih sebatas
pada pemaknaan peristiwa tersebut dan upaya yang bisa dilakukan peserta
didik dalam mengisi kemerdekaan. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan
peserta didik serta kondisi lingkungan tempat dia berada. Dengan demikian
maka kisah perjuangan bangsa Indonesia dapat menginspirasi peserta didik
tentang kemerdekaan, bukan fakta nama, angka dan tempat yang tidak
bermakna bagi kehidupannya.
Harapannya para guru mampu untuk mengembangkan materi dari berbagai
sumber belajar lainnya dan disesuaikan dengan kondisi di lingkungannya.
Yang terpenting juga guru
bermakna bagi peserta didik.

mampu memberi contoh pembelajaran yang

UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian
instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan
baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan
jujur.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Aspek

1.

Memahami
indikator
yang
telah
dikembangkan berdasarkan Kompetensi
Dasar
Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari
Merasa
bahwa
tahapan
aktivitas
pembelajaran dapat mengembangkan
HOTS peserta didik
Memahami tahapan aktivitas yang
disajikan dengan baik
Mampu dengan baik mengaplikasikan
aktivitas pembelajaran di dalam kelas
Memahami dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan
Mampu melaksanakan dengan baik
Lembar Kerja peserta didik yang
dikembangkan
Memahami Konten secara menyuluh
dengan baik
Memami prosedur penyusunan soal HOTS
dengan baik
Mampu membahas soal HOTS yang
disajikan dengan tepat
Jumlah

2
3

4
5
6
7

8
9
10

Jumlah Total
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Kriteria
2
3

4

Unit Pembelajaran
Upaya Mempertahankan
dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia
Keterangan

Pedoman Penskoran

1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai

Skor = Jumlah Total X 100
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4 = Sangat Menguasai

Keterangan Umpan Balik

Skor
< 70

Umpan Balik
Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang unit ini dan
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai anda
memahaminya.

70-79

Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.

80-89

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.

> 90

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP
untuk membelajarkan unit ini.
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Program

Peningkatan

Kompetensi

Pembelajaran

bertujuan

untuk

meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembinaan guru dalam
merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi pembelajaran
yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills/HOTS). Program ini merupakan salah satu pendukung
program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
Program PKP memerlukan beberapa perangkat pendukung diantaranya
adalah Unit Pembelajaran. Unit pembelajaran yang telah disusun ini berisi
subunit-subunit pembelajaran. Subunit pembelajaran dilengkapi dengan
materi pembelajaran sesuai target Kompetensi Dasar, contoh-contoh
aktivitas pembelajaran dan penilaian yang bisa menginspirasi guru dalam
pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir
tingkat tinggi.
Unit Pembelajaran berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
merupakan media pengayaan baik bagi guru maupun peserta didik. Fungsi
unit pembelajaran bagi guru adalah sebagai bahan merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Sedangkan bagi peserta
didik unit pembelajar ini diharapkan dapat berfungsi sebagai media
memahami dan mengaplikasikan materi pada dunia nyata. Peserta didik
diharapkan memiliki kepekaan terhadap perkembangan yang terjadi di dunia
nyata.
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