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

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

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

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

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

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi

iii

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

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

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

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

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

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

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

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

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

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

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Unit pembelajaran yang berjudul “Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara” ini disusun sesuai kompetensi dasar mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan jenjang SMP kelas VII yang
termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37
Tahun 2018. Adapun kompetensi dasar tersebut sebagai berikut.
1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen
para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara
Pancasila
2.1 Mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai
warga negara Indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara
dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara
3.1 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar
negara
4.1 Menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai
dasar negar
Penyusunan unit pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
pedagogik dan profesioal guru dalam mengajarkan kompetensi dasar tersebut,
serta sebagai bahan belajar mandiri bagi peserta didik untuk meningkatkan
hasil belajar. Selama mempelajari unit pembelajaran ini, guru dan peserta
didik didorong untuk mengaitkan antara kompetensi dasar yang harus
dikuasai oleh siswa dengan kondisi nyata yang terjadi di dalam kehidupan
sehari-hari.
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Dari aspek pembelajaran dan pengembangan soal berorientasi keterampilan
berpikir tingkat tinggi (HOTS), unit pembelajaran ini memberikan gambaran
kepada guru mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang berorientasi
HOTS, serta memberikan contoh pengembangan soal-soal HOTS. Unit
pembelajaran ini memuat aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru
dan siswa dengan menggunakan pendekatan saintifik berbasis kecakapan
abad 21 (4 C), yaitu: Collaboration, Cooperation, Communication, Critical, dan
Creatif Thinking yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Penguatan Pendidikan
Karakter (PPK). Pada pengembangan soal-soal HOTS, guru diberikan contoh
kisi-kisi penyusunan soal HOTS dan contoh-contoh soal HOTS dalam format
kartu soal. Selanjutnya, guru didorong untuk menyusun soal-soal HOTS secara
mandiri.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

No

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

KD Sikap Spiritual

VII

1.1 Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
Yang

Maha

Esa

atas atas semangat dan komitmen para pendiri

semangat dan komitmen negara

dalam

merumuskan

dan

para pendiri negara dalam menetapkan dasar negara Pancasila
merumuskan

dan

menetapkan dasar negara
Pancasila
KD Sikap Sosial
2.1 Mengembangkan
bertanggung

sikap

jawab

berkomitmen

dan

sebagai

Mengembangkan

sikap

bertanggung

jawab dan berkomitmen sebagai warga
negara

Indonesia

seperti

yang

warga negara Indonesia

diteladankan para pendiri negara dalam

seperti yang diteladankan

perumusan dan penetapan Pancasila

para pendiri negara dalam

sebagai dasar negara

perumusan dan penetapan
Pancasila

sebagai

dasar

negara
KD Pengetahuan
3.1 Menganalisis

proses 3.1 Menganalisis proses perumusan

perumusan dan penetapan
Pancasila
negara

sebagai

Pancasila sebagai dasar negara

dasar 3.2 Menganalisis proses penetapan
Pancasila sebagai dasar negara
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No

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

KD Keterampilan
4.1 Menyaji
proses

hasil

VII
analisis 4.1

perumusan

penetapan

dan

hasil

analisis

proses

perumusan Pancasila sebagai dasar

Pancasila

sebagai dasar negara

Menyaji
negara

4.2

Menyaji

hasil

analisis

proses

penetapan Pancasila sebagai dasar
negara
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator Sikap Spritual

Indikator Sikap Sosial

1.1.1 Membiasakan beribadah kepada Tuhan 2.1.1 Menampilkan sikap menghargai

1.1.2

Yang Maha Esa sebagai bentuk rasa syukur

komitmen

para

atas peristiwa perumusan dan penetapan

dalam

merumuskan

Pancasila sebagai dasar negara

menetapkan Pancasila sebagai dasar

Menampilkan sikap syukur kepada Tuhan

negara

Yang Maha Esa Tuhan Yang Maha Esa

pendiri

negara
dan

2.1.2 Menampilkan sikap

dengan menghargai semangat komitmen

bertanggungjawab sebagai bentuk

pendiri negara dalam merumuskan dan

meneladani semangat dan

menetapkan

komitmen para pendiri negara

Pancasila

sebagai

dasar

negara
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Indikator Pengetahuan

Indikator Keterampilan

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.1.1 Mengidentifikasi rumusan dasar

4.1.1 Menyajikan hasil identifikasi rumusan

negara yang diusulkan para pendiri

dasar negara yang diusulkan para

negara

pendiri negara

3.1.2 Menjelaskan proses perumusan

4.1.2

Pancasila sebagai dasar negara

informasi

3.1.3 Menjelaskan proses penetapan
Pancasila sebagai dasar negara

Menyajikan

hasil

pengumpulan

proses

perumusan

Pancasila sebagai dasar negara
Menyajikan

hasil

Indikator Kunci

informasi

proses

3.1.4 Menganalisis proses perumusan

Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila sebagai dasar negara

4.1.3

pengumpulan
penetapan

Indikator Kunci

3.1.5 Menganalisis proses penetapan

4.1.4 Menyajikan hasil analisis proses

Pancasila sebagai dasar negara

perumusan Pancasila sebagai dasar

Indikator Pengayaan
3.1.6 Menelaah perwujudan semangat dan

negara dalam bentuk bagan
4.1.5 Menyajikan hasil analisis proses

komitmen pendiri negara dalam proses

penetapan Pancasila sebagai dasar

perumusan dan penetapan Pancasila

negara dalam bentuk bagan

sebagai dasar negara

Indikator Pengayaan

pada konteks kekinian

4.1.6

Menyajikan hasil telaah artikel
perwujudan

semangat

dan

komitmen pendiri negara dalam
proses perumusan dan penetapan
Pancasila sebagai dasar negara
pada konteks kekinian
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Memori historis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar
negara perlu direfleksikan kembali agar para penerus bangsa dapat menggali
dan mampu meneladani semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri
negara (founding fathers). Peristiwa proses perumusan dan penetapan
Pancasila sebagai dasar negara jika dianalisis bukan sekedar suatu peristiwa
masa lampau, namun di balik peristiwa tersebut mengandung makna yang
dalam berupa semangat dan komitmen para pendiri negara dalam
merumuskan

dan

menetapkan

Pancasila

sebagai

dasar

negara.

Kontekstualisasi semangat dan komitmen para pendiri negara di era sekarang
dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku sebagai berikut:
mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme; adanya rasa
memiliki terhadap bangsa Indonesia; pantang menyerah dan selalu
bersemangat dalam berjuang; mendukung dan berupaya secara aktif
mencapai cita-cita bangsa; bersedia melakukan pengorbanan pribadi (rela
berkorban).
Artikel- artikel berikut merupakan contoh perwujudan kontekstualisasi
semangat dan komitmen para pendiri negara di era sekarang di lingkup
kehidupan berbangsa dan bernegara. Bacalah artikel-artikel berikut ini
dengan seksama dan penuh penghayatan.
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A. Prestasi di Berbagai Kompetisi untuk Mengharumkan

Nama Bangsa dan Negara Indonesia
Atlet yang berlatih secara tekun dan pantang menyerah, optimis terhadap
kemampuannya bahkan dengan keterbatasan fisikpun tidak menyurutkan
semangat, komitmen, dan motivasinya untuk meraih prestasi demi
mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia mencerminkan adanya
semangat dan komitmen pendiri negara dalam diri atlet tersebut. Contoh
prestasi untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia dapat
dilihat dan dibaca dari artikel 1 berikut.
Suparni Yati Atlet Difabel Peraih Emas Asian Para Games,
Anak Penjual Tempe Berlatih Sejak SD

Gambar 1 Imam Nahrawi bersama Suparni Yati
Sumber: instagram @imamnahrawi/bolasport.com

TRIBUNNEWS.COM -- Satu lagi pundi-pundi medali emas berhasil didapatkan
oleh atlet difabel kebanggaan Indonesia di ajang Asian Para Games 2018. Dia
adalah Suparni Yati, atlet tolak peluru yang berhasil mempersembahkan
medali emas untuk Indonesia, Senin (8/10/2018).
Perolehan medali emas yang diberikan oleh Suparni Yati itu pun disampaikan
oleh Menpora RI, Imam Nahrawi. Dilansir dari laman Instagramnya, Imam
Nahrawi membagikan poster kemenangan Suparni Yati di cabang olahraga
tolak peluru F20. "Yessssss, Emas ke-2 dari Tim Indonesia di Asian Paragames
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2018 ini dipersembahkan oleh Mba Suparniyati dari cabang olahraga atletik di
Nomor Tolak Peluru. Ayo Indonesia, Indonesia Juara," tulis Imam Nahrawi.
Atlet yang lahir pada 18 Agustus 1993 di Riau itu memang tak perlu ditanya
lagi soal prestasinya. Suparni Yati bahkan pernah mencetak rekor baru pada
level Asia yakni saat gelaran Asean Para Games tahun lalu. Ia mampu
mencatatkan jarak sejauh 11,03 meter dalam gelaran pesta olahraga se-Asia
Tenggara tersebut. Suparni Yati berhasil menggeser rekor Asia milik atlet
Malaysia atas nama Nursuhana binti Ramlan tahun 2012 yang mencapai angka
10.71 meter. Prestasi yang ditorehkan Suparni Yati tentu tidak datang secara
instan.
(Sumber

http://www.tribunnews.com/asian-

paragames/2018/10/08/

suparni-yati-atlet-difabel-peraih-emas-asian-para-games-anak-penjual-tempeberlatih-sejak-sd)

B. Pengabdian sesuai Profesi di Daerah Pedalaman
Guru yang mendedikasikan diri secara ikhlas untuk mengajar dan mendidik
anak-anak generasi penerus bangsa di daerah-daerah terpencil/ pedalaman
merupakan bentuk pengabdian sesuai profesi yang mencerminkan semangat
dan komitmen para pendiri negara di era sekarang dalam upaya ikutserta
mewujudkan tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa yang
berbasis keadilan (pemerataan akses pendidikan). Contoh pengabdian guru di
daerah terpencil/pedalaman dapat dilihat dan dibaca dari artikel 2 berikut.
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Andri Kristian seorang Guru di Pedalaman Papua

Gambar 2 Andri Kristian bersama peserta didiknya
Sumber:https://www.kompasiana.com/rahayusetiawatidamanik/56a7024cc723bda805fbb240/andri
-kristian-seorang-guru-di-pedalaman-papua-tanpa-listrik-sinyal-telepon-koneksi-internet?page=all

Ada pendapat kalau anak muda jaman sekarang banyak yang kecanduan
gadget. Generasi muda berkata, “I can’t live without gadget”. Jangankan sehari,
sejam saja tidak menyentuh gadget langsung gelisah.
Sering kita temui anak muda mengunjungi kafe yang memiliki wifi kemudian
tenggelam dengan gadget. Mungkin ada yang sedang mengerjakan tugas
sekolah atau kampus tetapi banyak juga yang menghabiskan waktu dari pagi
hingga malam dengan bersosmed ria. Anak muda terkadang memaksakan
memiliki HP canggih bahkan ada yang bisa “masak sendiri”. Motivasi awal
yang ingin mengerjakan tugas sekolah menjadi batal karena godaan tenggelam
dalam virtual world ternyata lebih kuat. Demikianlah gambaran sebagaian
anak muda yang lebih suka mencari kebahagiaan dari gadget daripada
menghadapi kenyataan. Jadi, bila ada anak muda yang dulunya tinggal di kota
besar namun akhirnya memilih menjadi relawan demi mengabdi di daerah
terpencil tanpa koneksi internet adalah suatu pemandangan yang tidak biasa.
Dialah seorang yang bernama Andri Kristian yang berasal dari Kota Surabaya.
Saya bersyukur bisa mewawancarai langsung pria kelahiran 24 Desember
1981 (usia 34 tahun) yang dikenal masyarakat Mbua dengan sebutan “Pak
Guru”. Sejak tiga tahun yang lalu beliau mengabdi di Distrik Mbua Kabupaten

24

Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
Nduga Papua. Sebenarnya sudah sejak tahun 2005 beliau berada di Papua
tepatnya di Sentani Kabupaten Jayapura. Setelah mendengar daerah
pedalaman Mbua yang sama sekali belum tersentuh karena jarang sekali
relawan yang bersedia ke daerah Mbua maka tergeraklah hati seorang Andri
Kristian untuk pergi mengabdi. Sejak tahun 2012 yang lalu hingga saat ini,
semangat beliau tidak pernah surut untuk mengajar masyarakat di Mbua.
Beliau yang sehari-hari tinggal dengan penduduk asli Mbua kini sudah jatuh
cinta pada Mbua dan dengan mantap ingin terus mengabdikan diri di daerah
terisolasi ini. Orang berlomba untuk meningkatkan karier dan tidak
sembarangan memilih perusahaan tempat dia bekerja, namun seorang Andri
Kristian memilih sukarelawan sebagai pilihan “karier”. Sangat sedikit orang
yang berani mengesampingkan karier pribadi demi sebuah pilihan menjadi
relawan di pedalaman terpencil.
Andri Kristian mengajar hampir di setiap sekolah PAUD, SD, SMP, SMTK, dan
STP di Mbua. Tetapi yang terutama adalah SMP dan SMTK yang siswanya
berasal dari berbagai usia dari anak kecil sampai lanjut usia. Andri Kristian
sangat peduli dan merasa bertanggung jawab terhadap generasi muda Papua
sehingga beliau bertekad akan mempersiapkan dan mengantarkan mereka
sebagai pemimpin di berbagai sektor di masa yang akan datang. Tenaga guru
di pedalaman Papua sangat sulit sehingga Andri Kristian memikirkan cara
bagaimana supaya semua siswanya bisa belajar dengan baik. Akhirnya beliau
melakukan teknik kaderisasi. Beliau dengan tekun mengajari siswa yang daya
tangkap belajarnya lebih tinggi kemudian siswa tersebut diminta mengajar
siswa lainnya. Inilah strategi yang selalu dilaksanakan Andri Kristian demi
membantu pemerintah menyukseskan pendidikan Papua di pedalaman.
(Sumber https://www.kompasiana.com/r ahayusetiawatidamanik/56a7024cc
723bda805fbb240/andri-kristian-seorang-guru-di-pedalaman-papua-tanpalistrik-sinyal-telepon-koneksi-internet?page=all).
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C. Gerakan Cinta Produk dan Budaya Bangsa
Contoh semangat dan komitmen para pendiri negara konteks kekinian terlihat
pula dalam gerakan mencintai produk dan budaya bangsa Indonesia. Gerakan
ini sangat diperlukan untuk melestarikan dan memajukan budaya bangsa
Indonesia. Contoh gerakan cinta produk dan budaya bangsa dapat dilihat dan
dibaca dari artikel 3 berikut.
Ratusan Pelajar Membatik Massal di Sekolah

Gambar 3 Pelajar SMPN 1 Bawang Kecamatan Bawang, Banjarnegara membatik massa
Sumber: https://www.wawasan.co/news/detail/8376/ratusan-pelajar-membatik-massal-di-sekolah

BANJARNEGARA,WAWASANCO- SMP Negeri 1 Bawang Kecamatan Bawang
Menggelar event Kolosal “Pelajar Membatik”. Kegiatan dilaksanakan mulai
Selasa (12/3) hingga Rabu (13/3). Acara disemarakkan dengan membatik
massal yang melibatkan sekitar 300 pelajar.
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Kepala SMP Negeri 1 Bawang Rita Khotijah mengatakan sangat gembira dan
mendukung kegiatan ini bisa terwujud. Menurut Rita, batik merupakan salah
satu aset budaya bangsa Indonesia yang sangat membanggakan dan harus
dilestarikan.

Senada dengan itu guru seni budaya, Mesthi Wedhayanti,

menambahkan, dirinya juga gencar mensosialisasikan batik kepada para siswa
karena batik Indonesia sudah masuk dalam representatif budaya tak benda
warisan manusia UNESCO. Sejak didaftarkan ke UNESCO pada 3 September
2008, baru diterima secara resmi oleh badan dunia tersebut pada 9 Januari
2009. “Setelah dilakukan pengujian secara tertutup oleh para ahli di Paris
pada 11-14 Mei 2009. Akhirnya UNESCO mengukuhkan batik sebagai warisan
budaya Indonesia. Jadi sebagai bangsa Indonesa harus bangga. Di dunia
pendidikan caranya dengan mengenalkan batik sedini mungkin kepada para
siswa agar tumbuh rasa cinta pada batik,” tambahnya.
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Pada hari pertama, acara dimulai dengan pengarahan umum dilanjutkan
membatik pada pola yang sudah disiapkan oleh para siswa dengan media batik
kain berukuran 50x60 cm. Hari kedua, akan dilakukan pelorodan warna. Hana
Arum seorang siswi kelas VII yang ikut membatik mengaku sangat senang
mengikuti acara ini.“Ternyata belajar membatik asyik karena bisa menjalin
keakraban dan keseruan antarteman, juga melatih keberanian, ketekunan, dan
kesabaran. Saya suka banget,” ujarnya.
(Sumber

https://www.wawasan.co/news/detail/8376/ratusan-pelajar-

membatik-massal-di-sekolah)
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A. Soal-Soal USBN Tahun 2016/2017
Berikut ini contoh soal-soal USBN topik Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara pada Kompetensi Dasar:
3.1 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar
negara
Tabel 3 Soal-Soal USBN Tahun 2016/2017

No.
1

Soal
Perhatikan rumusan dasar negara yang diajukan para pendiri negara
pada tabel berikut.
I

II

(1)Peri kebangsaan
(2)Peri kemanusiaan
(3)Peri Ketuhanan
(4)Peri kerakyatan
(5)Kesejahteraan
rakyat
III
(1)Persatuan
(2)Kekeluargaan
(3)Keseimbangan lahir
dan batin
(4)Musyawarah
(5)Keadilan rakyat

(1)Kebangsaan Indonesia
(2)Internasionalisme/ peri kemanusiaan
(3)Mufakat/ demokrasi
(4)Kesejahteraan sosial
(5)Ketuhanan yang berkebudayaan
IV
(1)Ketuhanan Yang Maha Esa
(2)Kebangsaan Persatuan Indonesia
(3)Rasa kemanusiaan yang adil dan
beradab
(4)Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan perwakilan
(5)Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia

Moh Yamin mengemukakan dua (2) rumusan dasar negara yang
berbeda secara lisan dan tertulis yaitu rumusan yang ditunjukan nomor
....
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A. (I) dan (II)

C. (I) dan (IV)

B. (II) dan (III)

D. (II) dan (IV)

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

IPK yang

: 3.1.1 Mengidentifikasi rumusan dasar negara yang

bersesuaian

diusulkan para pendiri negara

Disajikan

:

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan
No.
2

:

Rumusan dasar negara yang diajukan para pendiri
negara
Rumusan dasar negara yang diusulkan Moh Yamin
secara lisan dan tulisan
Rumusan dasar negara yang diusulkan para pendiri
negara
Soal

Perhatikan beberapa sikap berikut.
1) Mengutamakan semangat primordialisme dan chauvinisme
2) Adanya keinginan menjadi pemimpin bangsa yang dihormati
3) Selalu bersemangat dalam memperjuangkan kepentingan kelompok
4) Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme
yang tinggi
5) Bersedia melakukan pengorbanan pribadi demi kepentingan bangsa
dan negara
6) Berupaya keras mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Komitmen yang dimiliki para pendiri negara dalam perumusan dan
penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ditunjukkan oleh sikap
nomor ....
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A.

1), 2), dan 3)

C. 3), 4), dan 5)

B.

2), 3), dan 4)

D. 4), 5), dan 6)

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

IPK yang

: 3.1.7 Menelaah perwujudan semangat komitmen

bersesuaian

pendiri negara dalam proses perumusan dan
penetapan Pancasila sebagai dasar negara

Disajikan

: Beberapa sikap
Sikap yang menunjukan komitmen yang dimiliki

Ditanyakan

: para pendiri negara dalam perumusan dan
penetapan Pancasila sebagai dasar negara

Materi yang
dibutuhkan

: Perwujudan semangat komitmen pendiri negara
dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila
sebagai dasar negara

No.
3

Soal
Istilah Pancasila dimunculkan pertama kali (lahir) pada tanggal 01 Juni
1945, tetapi sebagai dasar negara secara hukum ditetapkan pada
tanggal ….
A. 29 Mei 1945, karena pertama kali sidang BPUPKI diselenggarakan
untuk membahas perumusan Pancasila sebagai dasar negara
B. 01 Juni 1945, karena pertama kali Soekarno mengusulkan Pancasila
sebagai philosophische grondslag dan weltanschauung
C. 17 Agustus 1945, karena bersamaan dengan dideklarasikan
proklamasi kemerdekaan Indonesia
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D. 18 Agustus 1945, karena pengesahan UUD Tahun 1945 dalam satu
naskah dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi
NKRI
Identifikasi
Level Kognitif

: L1

IPK yang

: 3.1.3 Menjelaskan proses penetapan Pancasila

bersesuaian

sebagai dasar negara

Disajikan

:

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

Tanggal Istilah Pancasila dimunculkan pertama kali
(lahir)
Tanggal penetapan Pancasila sebagai dasar negara
dan dasar argumentasinya

: Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara

No.
4

Soal
Cermati fakta berikut.
Rakyat Indonesia Timur merasa keberatan dengan rumusan dasar
negara yaitu “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya” dalam piagam Jakarta. J. Latuharhary sebagai
perwakilan mereka menemui Mohammad Hatta untuk menyampaikan
aspirasi Rakyat Indonesia Timur. Moh. Hatta selanjutnya menemui
tokoh Islam PPKI. Moh. Hatta memberikan usul agar tujuh kata pada
rumusan Ketuhanan dalam Piagam Jakarta dihapus. Setelah melalui
pembicaraan yang panjang, diputuskan rumusan “Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
diubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Dengan demikian,
rumusan dasar negara diterima bulat, tidak ada pihak yang keberatan.
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Berdasarkan fakta di atas, semangat dan komitmen kebangsaan yang
dimiliki oleh para pendiri negara dalam proses perumusan dasar
negara adalah ....
A. tidak memaksakan kehendak pribadi
B. menghargai pihak lain yang berbeda pendapat
C. mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
D. komitmen terhadap pendirian dan pendapat sendiri
Identifikasi
Level Kognitif

: L3

IPK yang

: 3.1.5 Menganalisis proses penetapan Pancasila

bersesuaian

sebagai dasar negara
3.1.7 Menelaah perwujudan semangat komitmen
pendiri negara dalam proses perumusan dan
penetapan Pancasila sebagai dasar negara

Disajikan

: Fakta sejarah J. Latuharhary sebagai perwakilan
Rakyat Indonesia Timur menemui Moh. Hatta untuk
menyampaikan aspirasi dari Rakyat Indonesia
Timur yang keberatan dengan rumusan dasar
negara yaitu “…dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam
piagam Jakarta. Moh. Hatta selanjutnya menemui
tokoh Islam PPKI. Moh. Hatta memberikan usul agar
tujuh kata pada rumusan Ketuhanan dalam Piagam
Jakarta dihapus. Setelah melalui pembicaraan yang
panjang, diputuskan rumusan “Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan yang Maha
Esa”. Dengan demikian, rumusan dasar negara
diterima bulat, tidak ada pihak yang keberatan.
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Semangat dan komitmen kebangsaan yang dimiliki
Ditanyakan

:

oleh para pendiri negara dalam proses perumusan
dasar negara yang tercermin dalam fakta sejarah
tersebut

Materi yang
dibutuhkan

:



Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara



Perwujudan semangat komitmen pendiri negara
dalam proses perumusan dan penetapan
Pancasila sebagai dasar negara

No.
5

Soal
Peranan Prof. Soepomo dalam perumusan dasar negara yaitu … .
A. mengusulkan dasar negara Indonesia berdasarkan kekeluargaan
B. mengusulkan dasar negara harus memenuhi unsur kesejahteraan
rakyat
C. menempatkan rumusan peri kemanusiaan sebagai unsur pertama
dalam dasar negara
D. memberi pandangan adanya unsur keTuhanan yang berkebudayaan
dalam dasar negara

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

IPK yang

: 3.1.1 Mengidentifikasi rumusan dasar negara yang

bersesuaian

diusulkan para pendiri negara

Disajikan

: -

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan
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:

Peranan Prof. Soepomo dalam perumusan dasar
negara
Rumusan dasar negara yang diusulkan para pendiri
negara
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B. Soal-Soal USBN Tahun 2017/2018
Berikut ini contoh soal-soal USBN topik Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara pada Kompetensi Dasar:
3.1 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar
negara
Tabel 4 Soal-Soal USBN Tahun 2017/2018

No.
1

Soal
Perhatikan beberapa sidang berikut ini.
1)

Sidang BPUPKI I

2)

Sidang Panitia Delapan

3)

Sidang Panitia Sembilan

4)

Sidang PPKI I

Kegiatan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan oleh
sidang nomor ….
A. 1

C. 3

B. 2

D 4

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

IPK yang

: 3.1.3 Menjelaskan proses penetapan Pancasila

bersesuaian

sebagai dasar negara
Beberapa sidang dalam proses perumusan dan

Disajikan

:

Ditanyakan

: Sidang penetapan Pancasila sebagai dasar negara

Materi yang
dibutuhkan

penetapan Pancasila sebagai dasar negara

: Proses Penetapan Pancasila sebagai dasar negara
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No.
2

Soal
Perhatikan pernyataan berikut!
(1)

Menetapkan APBN

(2)

Mengangkat menteri sebagai pembantu presiden

(3)

Pengesahan UUD Tahun 1945

(4)

Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh Hatta
sebagai wakil presiden

(5)

Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk
membantu tugas presiden sebelum dibentuk DPR/MPR

Pernyataan yang menunjukkan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus
1945 adalah nomor ....
A.

(1), (2), dan (3)

B.

(1), (3), dan (5)

C.

(2), (4), dan (5)

D.

(3), (4), dan (5)

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

IPK yang

: 3.1.3 Menjelaskan proses penetapan Pancasila

bersesuaian

sebagai dasar negara

Disajikan

: Beberapa pernyataan

Ditanyakan

: Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945

Materi yang
dibutuhkan
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Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara

No.
3

Soal
Pada saat sidang BPUPKI I, para tokoh perumus Pancasila
mengutamakan jiwa kebersamaan. Jiwa kebersamaan yang timbul dari
para tokoh perumus Pancasila saat itu diwujudkan dalam bentuk sikap
... .
A. melindungi hak golongan minoritas
B. mengutamakan golongan mayoritas
C. mengedepankan semangat persatuan bangsa
D. menghargai orang lain yang berpendapat sama

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

IPK yang

: 3.1.4 Menganalisis proses perumusan Pancasila

bersesuaian

sebagai dasar negara
Adanya jiwa kebersamaan yang diutamakan oleh

Disajikan

: para tokoh perumus Pancasila dalam sidang BPUPKI
I

Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan
No.
4

:

:

Nilai kebersamaan yang timbul dari para perumus
saat melakukan rapat perumusan dasar negara
Nilai-nilai juang pendiri negara dalam merumuskan
dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara
Soal

Pada tanggal 18 Agustus 1945, hukum dasar untuk negara Indonesia
telah ditetapkan oleh PPKI. Penetapan ini bertujuan untuk melengkapi
pemerintahan Indonesia setelah menyatakan kemerdekaannya. Akibat
yang ditimbulkan terhadap Pancasila adalah ....
A. disahkan pula Pancasila sebagai dasar negara
B. disahkan pula rumusan Pancasila sebagai hukum dasar
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C. sila-sila Pancasila dalam piagam Jakarta yang berlaku sebagai dasar
negara
D. kedudukan Pancasila sebagai dasar negara diganti oleh UUD Tahun
1945
Identifikasi
Level Kognitif

: L3

IPK yang

:

bersesuaian

3.1.5 Menganalisis proses penetapan Pancasila
sebagai dasar negara
Tanggal dan tujuan penetapan hukum dasar negara

Disajikan

: Indonesia, serta badan/organisasi yang
menetapkannya

Ditanyakan

Materi yang
dibutuhkan

: Akibat yang ditimbulkan terhadap Pancasila

: Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara

No.
5

Soal
Perhatikan fakta sejarah berikut.
Sebelum sidang PPKI dimulai, Mohammad Hatta mengajak Ki Bagus
Hadikusumo, K.H Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr.
Teuku Mohammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk
membahas aspirasi mengenai keberatan rumusan dasar negara sila
pertama dalam Piagam Jakarta dari Rakyat Indonesia Timur yang
diwakili oleh J. Latuharhary. Mohammad Hatta memberikan usul agar
tujuh kata di belakang kata Ketuhanan dalam Piagam Jakarta dihapus.
Setelah melalui pembicaraan yang panjang agar tidak terpecah sebagai
bangsa, tokoh pendiri bangsa bermusyawarah dan bermufakat untuk
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mengubah rumusan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan yang Maha Esa.
Komitmen yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam fakta
sejarah tersebut adalah.....
A. toleransi antar umat beragama yang kuat di kalangan umat Islam
B. mengutamakan

kepentingan

bangsa

kepentingan

para

dan

persatuan

bangsa

Indonesia
C. mengutamakan

pendiri

Negara

Republik

Indonesia
D. para pendiri negara peduli dan memperhatikan aspirasi Rakyat
Indonesia Timur
Identifikasi
Level Kognitif

: L3

IPK yang

: 3.1.5 Menganalisis proses penetapan Pancasila

bersesuaian

sebagai dasar negara
3.1.7 Menelaah perwujudan semangat komitmen
pendiri negara dalam proses perumusan dan
penetapan Pancasila sebagai dasar negara
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Fakta sejarah mengenai peristiwa Mohammad Hatta
mengajak Ki Bagus Hadikusumo, K.H Wahid Hasyim,
Mr.

Kasman

Mohammad

Singodimedjo,
Hasan

dan

mengadakan

Mr.

Teuku

suatu

rapat

pendahuluan untuk membahas aspirasi mengenai
keberatan rumusan dasar negara sila pertama dalam
Piagam Jakarta dari Rakyat Indonesia Timur yang
Disajikan

:

diwakili oleh J. Latuharhary. Mohammad Hatta
memberikan usul agar tujuh kata di belakang kata
Ketuhanan dalam Piagam Jakarta dihapus. Setelah
melalui pembicaraan yang panjang agar tidak
terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa
bermusyawarah dan bermufakat untuk mengubah
rumusan
menjalankan

“Ketuhanan
syariat

dengan
Islam

bagi

kewajiban
pemeluk-

pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.
Ditanyakan

:

Komitmen yang ditunjukkan oleh para pendiri
negara dalam fakta sejarah tersebut
• Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara

Materi yang
dibutuhkan

:

• Perwujudan semangat komitmen pendiri negara
dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila
sebagai dasar negara
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran pada unit ini terdiri dari 3 aktivitas pembelajaran.
Aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan pendekatan
saintifik, berpusat pada peserta didik dengan model discovery learning dan
variasi metode pembelajaran.

Aktivitas 1
Pada aktivitas 1, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan peserta didik
menggunakan model pembelajaran

discovery learning melalui metode

brainstorming (curah pendapat), diskusi, tanya jawab. Media pembelajaran
yang digunakan dalam aktivitas 1 ini antara lain: power point, LCD, laptop,
whiteboard, spidol whiteboard, gambar-gambar yang berkaitan dengan tokohtokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara,
LKPD 1. Alokasi waktu untuk aktivitas 1 adalah 1 kali pertemuan = 120 menit
(3 x 40 menit). Kegiatan pembelajaran pada aktivitas 1 ini digunakan untuk
IPK berikut.
Indikator Sikap Spiritual
1.1.1 Membiasakan

Indikator Sikap Sosial

beribadah 2.1.1 Menampilkan sikap

kepada Tuhan Yang Maha Esa

menghargai komitmen para

sebagai bentuk rasa syukur

pendiri negara dalam

atas peristiwa perumusan dan

merumuskan dan menetapkan

penetapan Pancasila sebagai

Pancasila sebagai dasar

dasar negara

negara

1.1.2 Menampilkan sikap syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa

2.1.2 Menampilkan sikap
bertanggungjawab sebagai
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Tuhan Yang Maha Esa dengan

bentuk meneladani semangat

menghargai semangat

dan komitmen para pendiri

komitmen pendiri negara

negara

dalam merumuskan dan
menetapkan Pancasila sebagai
dasar negara
Indikator Pengetahuan

Indikator Keterampilan

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.1.1 Mengidentifikasi rumusan

4.1.1 Menyajikan hasil identifikasi

dasar negara yang diusulkan

rumusan dasar negara yang

para pendiri negara

diusulkan para pendiri negara

Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada aktivitas 1 dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 5 Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada aktivitas 1

TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

A. Kegiatan Pendahuluan
Orientasi

1. Peserta didik mengucapkan salam dan
berdoa bersama-sama menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing
2. Peserta didik diajak untuk memeriksa
kebersihan dan kerapian di kelas.
3. Peserta didik diajak untuk peduli terhadap
teman

sekelasnya

dengan

memeriksa

peserta didik yang hadir dan tidak hadir
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10 menit

Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN
Pemberian
acuan

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

4. Peserta

didik menyimak ketika

guru

menyampaikan kompetensi yang akan
dicapai, garis besar cakupan materi dan
kegiatan yang akan dilakukan.

Motivasi

5. Peserta

didik

didorong

untuk

mengidentifikasi manfaat materi ini melalui
brainstorming (curah pendapat)
6. Peserta didik menyanyikan lagu “Garuda
Pancasila”
B. Kegiatan Inti
Sintak 1

7. Peserta didik ditampilkan gambar-gambar

Stimulation

yang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang

(memberi

berperan

stimulus/

Pancasila sebagai dasar negara.

rangsangan)

dalam

proses

15 menit

perumusan

8. Peserta didik didorong untuk mengajukan
pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan
gambar-gambar yang ditunjukan tersebut
9. Peserta didik diajak untuk mengkaitkan
gambar-gambar tersebut dengan materi
yang

akan

disampaikan

melalui

brainstorming (curah pendapat).
10. Peserta didik diminta membuat kelompok
masing-masing kelompok terdiri dari 4-5
orang

43

TAHAPAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

Sintak 2

11. Peserta didik mencermati Lembar Kerja

15 menit

Problem

Peserta Didik (LKPD) 1, merumuskan

Statement

hipotesis

(pernyataan/

mengerjakan dan menjawab LKPD 1 secara

identifikasi

kooperatif/kerjasama

masalah)

kelompoknya

PEMBELAJAR
AN

(dugaan

sementara)

untuk
dengan

12. Peserta didik mengamati ketiga gambar
tokoh perumus Pancasila, mengisi nama
para tokoh tersebut, menuliskan usulan
rumusan dasar negara yang diajukan
masing-masing tokoh, dan mengidentifikasi
persamaan usulan rumusan dasar negara
sesuai dengan format pada LKPD 1.
Sintak 3

13. Peserta didik membaca bahan bacaan 1.

Data

proses perumusan Pancasila sebagai dasar

Collecting

negara pada unit pembelajaran ini dan

(mengumpulk

sumber bacaan lain yang relevan untuk

an data)

mengumpulkan

informasi

15 menit

berkaitan

dengan jawaban pada LKPD 1
Sintak 4

14. Peserta didik mengolah data dan informasi

Data

yang diperoleh secara cepat, cermat, tepat,

Processing

dan

(mengolah

kelompoknya

kerjasama

yang

baik

20 menit

dalam

data)
Sintak 5

15. Peserta didik melakukan verifikasi dan

Verification

pemeriksaan melalui proses presentasi dan

(pembuktian)

diskusi
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antar

peserta

didik

(sampel

30 menit

Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

kelompok yang presentasi dapat dipilih
secara acak dengan sistem undian)
16. Peserta didik melakukan proses konfirmasi
kepada guru melalui proses tanya jawab
17. Peserta didik memperhatikan penjelasan
dan penguatan materi dari guru
Sintak 6

18. Masing-masing

kelompok

Generalization

kesimpulan

hasil

(menyimpulka

bertanggungjawab

dari

memaparkan

diskusi

10 menit

secara

n)
C. Kegiatan Penutup
19. Peserta didik diberikan penugasan berupa membuat resume

5 menit

secara mandiri mengenai materi yang dipelajari dalam
pertemuan ini
20. Peserta didik melakukan refleksi proses pembelajaran
berkaitan dengan metode yang diterapkan guru pada
pertemuan ini secara mandiri
21. Peserta didik diminta membaca materi yang akan dipelajari
pada pertemuan berikutnya secara mandiri dari bahan
bacaan 1. proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara,
dan bahan bacaan 2. proses penetapan Pancasila sebagai
dasar negara pada unit pembelajaran ini dan sumber
literatur lain yang relevan
22. Peserta didik diminta untuk menutup pelajaran pada
pertemuan ini dengan mengucapkan syukur dan berdoa
kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pembelajaran
berlangsung aman, lancar, dan tertib
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Aktivitas 2
Pada aktivitas 2, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan peserta didik
menggunakan model pembelajaran discovery learning melalui metode
brainstorming (curah pendapat), window shopping, diskusi, tanya jawab.
Alokasi waktu untuk aktivitas 2 adalah 1 kali pertemuan = 120 menit (3 x 40
menit). Media pembelajaran yang digunakan dalam aktivitas 2 ini antara lain:
power point, LCD, laptop, whiteboard, spidol whiteboard, lem/dobel tip; kertas
plano; spidol hitam dan berwarna, kertas post it, gambar-gambar yang
berkaitan dengan proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar
negara, LKPD 2. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas 2 ini digunakan untuk
IPK berikut.
Indikator Sikap Spiritual

Indikator Sikap Sosial

1.1.1 Membiasakan beribadah kepada 2.1.1 Menampilkan sikap menghargai
Tuhan Yang Maha Esa sebagai

komitmen para pendiri negara

bentuk rasa syukur atas peristiwa

dalam merumuskan dan

perumusan

menetapkan Pancasila sebagai

dan

penetapan

Pancasila sebagai dasar negara
1.1.2 Menampilkan sikap syukur

dasar negara
2.1.2 Menampilkan sikap

kepada Tuhan Yang Maha Esa

bertanggungjawab sebagai

Tuhan Yang Maha Esa dengan

bentuk meneladani semangat

menghargai semangat komitmen

dan komitmen para pendiri

pendiri negara dalam

negara

merumuskan dan menetapkan
Pancasila sebagai dasar negara
Indikator Pengetahuan
Indikator Pendukung

Indikator Keterampilan
Indikator Pendukung

3.1.2Menjelaskan proses perumusan 4.1.2 Menyaji hasil pengumpulan
Pancasila sebagai dasar negara

informasi proses perumusan
Pancasila sebagai dasar negara
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Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
3.1.3 Menjelaskan proses penetapan 4.1.3 Menyaji hasil pengumpulan
Pancasila sebagai dasar negara

informasi proses penetapan
Pancasila sebagai dasar negara

Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.1.4 Menganalisis proses perumusan

4.1.4 Menyajikan hasil analisis proses

Pancasila sebagai dasar negara
3.1.5 Menganalisis proses penetapan
Pancasila sebagai dasar negara

perumusan Pancasila sebagai
dasar negara dalam bentuk
bagan
4.1.5 Menyajikan hasil analisis proses
penetapan Pancasila sebagai
dasar negara dalam bentuk
bagan

Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada aktivitas 2 dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 6 Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada aktivitas 2

TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

A. Kegiatan Pendahuluan
Orientasi

1. Peserta didik mengucapkan salam dan

10 menit

berdoa bersama-sama menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing
2. Peserta didik diajak untuk memeriksa
kebersihan dan kerapian di kelas.
3. Peserta didik diajak untuk peduli terhadap
teman

sekelasnya

dengan

memeriksa

peserta didik yang hadir dan tidak hadir
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TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN
Pemberian
acuan

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

4. Peserta

didik menyimak ketika

guru

menyampaikan garis besar cakupan materi
dan kegiatan yang akan dilakukan.

Apersepsi

5. Peserta didik didorong oleh guru untuk
mengaitkan materi pada pertemuan ini
dengan

materi

pada

pertemuan

sebelumnya
Motivasi

6. Peserta

didik

menyanyikan

lagu

“17

Agustus 1945”
7. Melalui brainstorming (curah pendapat)
peserta

didik

didorong

untuk

mengidentifikasi makna lagu “17 Agustus
1945” dan mengkorelasikannya dengan
materi pada pertemuan ini
B. Kegiatan Inti
Sintak 1

8. Peserta didik ditampilkan gambar-gambar

Stimulation

yang berkaitan dengan proses perumusan

(memberi

dan penetapan Pancasila sebagai dasar

stimulus/

negara

rangsangan)
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15 menit

Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU
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TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

9. Peserta didik diajak untuk mengkaitkan
gambar-gambar tersebut dengan materi
yang

akan

disampaikan

melalui

brainstorming (curah pendapat).
10. Peserta didik diminta membuat kelompok
masing-masing kelompok terdiri dari 4-5
orang
11. Peserta didik menyiapkan berbagai sumber
literasi yang relevan berkaitan dengan
materi yang dibahas.
Sintak 2

12. Peserta didik mencermati Lembar Kerja

Problem

Peserta Didik (LKPD) 2, dan merumuskan

Statement

hipotesis

(pernyataan/

menyelesaikan LKPD 2, serta menanyakan

identifikasi

kepada guru jika ada yang belum jelas

masalah)

berkaitan dengan LKPD 2

untuk

menjawab

15 menit

dan

13. Peserta didik diminta membuat bagan
proses perumusan dan penetapan Pancasila
sebagai dasar negara, mengisi tabel, dan
menjawab pertanyaan dalam LKPD 2
dengan

saling

bekerjasama

dalam

kelompoknya
Sintak 3

14. Peserta didik membaca bahan bacaan 1.

Data

proses perumusan Pancasila sebagai dasar

Collecting

negara, dan bahan bacaan 2. proses

(mengumpulk

penetapan Pancasila sebagai dasar negara

an data)

pada unit pembelajaran ini dan sumber
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15 menit

Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

literatur lain yang relevan untuk membantu
mengerjakan LKPD 2
Sintak 4

15. Peserta didik mengolah data dan informasi

Data

yang diperoleh untuk menyelesaikan LKPD

Processing

2 dengan baik.

(mengolah
data)

20 menit

16. Peserta didik dengan bekerjasama dalam
kelompoknya menyajikan hasilnya di kertas
plano secara kreatif dan inovatif

Sintak 5

17. Peserta didik melakukan verifikasi dan

Verification

pemeriksaan secara cermat melalui proses

(pembuktian)

penyajian hasil dengan metode window
shopping

(masing-masing

menempelkan

hasil

kerja

30 menit

kelompok
di

dinding

kemudian menentukan seorang anggota
kelompoknya

yang

bertugas

untuk

mempresentasikan hasil kerja jika ada
anggota kelompok lain yang berkunjung
termasuk mencatat dan menjawab jika ada
pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan dari
kelompok lain yang berkunjung, kemudian
anggota kelompok yang berkunjung akan
memberikan penghargaan pada kelompok
yang dikunjungi dengan memberikan tanda
bintang pada kertas plano kelompok yang
dikunjungi. Jumlah tanda bintang yang
diberikan tergantung pada kualitas hasil
kerja,

presentasi

serta

jawaban

dan
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TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

tanggapan presenter), diskusi dan tanya
jawab antar peserta didik dan antara
peserta didik dengan guru
18. Peserta didik melakukan proses konfirmasi
kepada guru melalui proses tanya jawab
19. Peserta didik memperhatikan penjelasan
dan penguatan materi dari guru
Sintak 6

20. Perwakilan kelompok yang dipilih secara

Generalization

acak

melalui

(menyimpulka

kesimpulan

n)

bertanggungjawab

undian

dari

hasil

10 menit

memberikan
diskusi

secara

C. Kegiatan Penutup
21. Di akhir kegiatan pembelajaran, peserta didik diberikan
penugasan tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda dan
uraian. Penugasan ini dijadikan dasar bagi guru untuk
memberikan remidi dan pengayaan pada topik ini.
22. Peserta didik melakukan refleksi proses pembelajaran
berkaitan dengan metode yang diterapkan guru pada
pertemuan ini secara mandiri
23. Peserta didik diminta untuk menutup pelajaran pada
pertemuan ini dengan mengucapkan syukur dan berdoa
kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pembelajaran
berlangsung aman, lancar, dan tertib
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5 menit

Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
Aktivitas 3
Pada aktivitas 3, kegiatan pembelajaran dilaksanakan bagi guru yang akan
melaksanakan pengayaan. Aktivitas 3 kegiatan pembelajaran dilaksanakan
dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning melalui metode
brainstorming (curah pendapat), analisis artikel, presentasi dan diskusi, serta
tanya jawab. Alokasi waktu untuk aktivitas 3 adalah 1 kali pertemuan = 120
menit. Media pembelajaran yang digunakan dalam aktivitas 3 ini antara lain:
power point, LCD, laptop, whiteboard, spidol whiteboard, LKPD 3. Kegiatan
pembelajaran pada aktivitas 3 ini digunakan untuk IPK berikut.
Indikator Sikap Spiritual
1.1.1 Membiasakan

beribadah

Indikator Sikap Sosial
kepada 2.1.1 Menampilkan sikap

Tuhan Yang Maha Esa sebagai

menghargai komitmen para

bentuk rasa syukur atas peristiwa

pendiri negara dalam

perumusan dan penetapan Pancasila

merumuskan dan menetapkan

sebagai dasar negara

Pancasila sebagai dasar

1.1.2 Menampilkan sikap syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yang

negara
2.1.2 Menampilkan sikap

Maha Esa dengan menghargai

bertanggungjawab sebagai

semangat komitmen pendiri negara

bentuk meneladani semangat

dalam merumuskan dan

dan komitmen para pendiri

menetapkan Pancasila sebagai

negara

dasar negara
Indikator Pengetahuan

Indikator Keterampilan

Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.1.6 Menelaah perwujudan semangat

4.1.6

Menyajikan hasil telaah

dan komitmen pendiri negara dalam

perwujudan semangat dan

proses perumusan dan penetapan

komitmen pendiri negara

Pancasila sebagai dasar negara

dalam proses perumusan

pada konteks kekinian
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dan penetapan Pancasila
sebagai dasar negara pada
konteks kekinian
Tabel 7 Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada aktivitas 3

TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

A. Kegiatan Pendahuluan
Orientasi

1. Peserta didik mengucapkan salam dan
berdoa bersama-sama menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing
2. Peserta didik diajak untuk memeriksa
kebersihan dan kerapian di kelas.
3. Peserta didik diajak untuk peduli terhadap
teman

sekelasnya

dengan

memeriksa

peserta didik yang hadir dan tidak hadir
Pemberian
acuan

4. Peserta

didik menyimak ketika

guru

menyampaikan garis besar cakupan materi
dan kegiatan yang akan dilakukan.

Apersepsi

5. Peserta didik didorong oleh guru untuk
mengaitkan materi pada pertemuan ini
dengan

materi

sebelumnya
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pada

pertemuan

10 menit

Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN
Motivasi

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

6. Peserta didik menyanyikan lagu “Bangun
Pemudi Pemuda”
7. Melalui brainstorming (curah pendapat)
peserta

didik

mengidentifikasi

didorong
makna

lagu

untuk
“Bangun

Pemudi Pemuda” dan mengkorelasikannya
dengan materi pada pertemuan ini
B. Kegiatan Inti
Sintak 1

8. Peserta didik ditunjukan kutipan pidato

Stimulation

Soekarno pada Sidang BPUPKI I tanggal 1

(memberi

Juni 1945. Kutipan pidatonya sebagai

stimulus/

berikut.

rangsangan)

15 menit

” Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia
ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu,
menjadi satu realiteit, yakni jikalau kita
ingin hidup menjadi satu bangsa, satu
nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai
anggota dunia yang merdeka, yang penuh
dengan perikemanusiaan, ingin hidup di
atas dasar permusyawaratan, ingin hidup
sempurna …, ingin hidup dengan sejahtera
dan aman, dengan Ketuhanan yang luas dan
sempurna, janganlah lupa akan syarat
untuk
menyelenggarakannya,
ialah
perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi
perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan
berdirinya negara Indonesia Merdeka itu
perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan
saya berkata: Di dalam Indonesia Merdeka
itu perjuangan kita harus berjalan terus,
hanya lain sifatnya dengan perjuangan
sekarang, lain coraknya. Nanti kita, bersamasama, sebagai bangsa yang bersatu padu,
berjuang terus menyelenggarakan apa yang
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TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

kita cita-citakan di dalam Pancasila. Dan
terutama di dalam zaman peperangan ini,
yakinlah, insyaflah, tanamkanlah dalam kalbu
saudara-saudara, bawa Indonesia Merdeka
tidak dapat datang jika bangsa Indonesia
tidak mengambil risiko, tidak berani terjun
menyelami mutiara di dalam samudera
yang
sedalam-dalamnya”. Jikalau bangsa
Indonesia tidak bersatu dan tidak bertekad
mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah
kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik
bangsa Indonesia buat selama-lamanya sampai
akhir zaman. Kemerdekaan hanya didapat dan
dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobarkobar dengan tekad merdeka”.
(Sumber: Himpunan Risalah Sidang BPUPKI
dan PPKI, 1959: 76-77)
9. Peserta didik membaca pidato tersebut
dengan bimbingan guru sesuai intonasi
yang benar.
10. Peserta didik diajak untuk mengkaitkan
makna pidato tersebut dengan materi
melalui brainstorming (curah pendapat).
11. Peserta didik diminta membuat kelompok
masing-masing kelompok terdiri dari 4-5
orang
Sintak 2

12. Peserta didik mencermati Lembar Kerja

Problem

Peserta Didik (LKPD) 3, dan merumuskan

Statement

hipotesis

(pernyataan/

menyelesaikan LKPD 3
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untuk

menjawab

dan

15 menit

Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN
identifikasi
masalah)

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

13. Peserta didik menganalisis wacana artikel
1, 2, dan 3 dengan saling bekerjasama
dalam kelompoknya

Sintak 3

14. Peserta didik membaca bahan bacaan 3.

Data

perwujudan

semangat

Collecting

pendiri negara dalam proses perumusan

(mengumpulk

dan penetapan pancasila sebagai dasar

an data)

negara

konteks

dan

kekinian

15 menit

komitmen

pada

unit

pembelajaran ini dan sumber literatur lain
yang relevan untuk mengumpulkan data
dan informasi
Sintak 4

15. Peserta didik mengolah data dan informasi

Data

yang diperoleh untuk menyelesaikan LKPD

Processing

3 dengan kreatif dan inovatif

20 menit

(mengolah
data)
Sintak 5

16. Peserta didik melakukan verifikasi dan

Verification

pemeriksaan secara cermat melalui proses

(pembuktian)

presentasi dan diskusi kelompok

30 menit

17. Peserta didik melakukan proses konfirmasi
kepada guru melalui proses tanya jawab
18. Peserta didik memperhatikan penjelasan
dan penguatan materi dari guru
Sintak 6

19. Perwakilan kelompok yang dipilih secara

Generalization

acak

melalui

(menyimpulka

kesimpulan

n)

bertanggungjawab

dari

undian
hasil

10 menit

memberikan
diskusi

secara
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TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

C. Kegiatan Penutup
20. Peserta didik diberikan tugas membuat kliping dari artikel
surat kabar/majalah/internet secara mandiri mengenai
contoh perwujudan semangat dan komitmen pendiri negara
dalam proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai
dasar negara konteks kekinian. Jumlah artikel minimal 5
artikel.

Setiap

artikel

diberikan

sumbernya

dan

komentar/penjelasan/keterangan.
21. Peserta didik melakukan refleksi proses pembelajaran
berkaitan dengan metode yang diterapkan guru pada
pertemuan ini secara mandiri
22. Peserta didik diminta untuk menutup pelajaran pada
pertemuan ini dengan mengucapkan syukur dan berdoa
kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pembelajaran
berlangsung aman, lancar, dan tertib
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5 menit

Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Kegiatan Identifikasi Rumusan Dasar Negara
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : VII/ 1
Tujuan LKPD
Melalui

:

model

pembelajaran

discovery

learning,

peserta

didik

dapat

mengidentifikasi rumusan dasar negara yang diusulkan para pendiri negara
dengan tepat
Petunjuk Kerja :
1. Amatilah ketiga gambar tokoh perumus Pancasila sebagai dasar negara
berikut. Kalian diminta untuk menuliskan nama tokoh, tanggal diusulkan, dan
rumusan yang diusulkan secara berurutan dengan mengisi tabel berikut.

Gambar

Nama tokoh

…………………………… …………………………

…………………………

……………………………

…………………………

…………………………

Rumusan

Lisan

1. ……………………

1. ……………………

yang

1. ……………………

2. ……………………

2. ……………………

diusulkan

2. ……………………

3. …………………….. 3. ……………………..

(secara

3. ……………………..

4. …………………….. 4. ……………………..

berurutan)

4. ……………………..

5. …………………….. 5. ……………………..

Tanggal
diusulkan

5. ……………………..
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Tulisan

Jika tidak

1. ……………………

disetujui lima sila

2. ……………………

diperas menjadi

3. ……………………..

Trisila yaitu:

4. ……………………..

1. ……………………

5. ……………………..

2. ……………………
3. ……………………..
Jika tidak
disetujui Trisila
diperas menjadi
Ekasila yaitu:
…………………………

2. Identifikasi persamaan rumusan dasar negara yang diusulkan ketiga tokoh
tersebut!
3. Bacalah bahan bacaan 1 proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara
pada unit pembelajaran ini dan sumber literatur lain yang relevan sebagai
sumber informasi dan pengumpulan data dalam menyelesaikan tugas ini!
4. Presentasikanlah hasil kerja kelompok kalian!
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Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
Lembar Kerja Peserta Didik 2
Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : VII/ 1
Tujuan LKPD

:

Melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan dan
menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara
dengan baik.
Petunjuk Kerja :
1. Buatlah bagan proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara
sesuai dengan alur sejarahnya di kertas plano yang telah tersedia. Kalian dapat
berkreasi dalam menggambar bagannya atau dapat melihat contoh bagan pada
tabel berikut.
Contoh Bagan Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
1………………………….

2………………………….

3 ……………………dst

2. Isilah tabel keterangan untuk bagan proses perumusan dan penetapan Pancasila
sebagai dasar negara sesuai dengan tabel berikut.
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Proses

Organisasi/

Jumlah anggota,

Uraian peranan

Tanggal &

sejarah

badan, dan

nama ketua, dan

tokoh-tokohnya

hasil

tanggal

nama-nama

dibentuk

anggota

Perumusan ……………….
Pancasila
sebagai
dasar

sidang/rapat

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

negara

Penetapan
Pancasila
sebagai
dasar
negara

3. Tuliskan pentingnya proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar
negara bagi negara kita dan bagi diri kalian!
Pentingnya bagi negara Indonesia
a) …………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………
c) dst
Pentingnya bagi diri saya sendiri
a) …………………………………………………………………………………………………
b) .…………………………………………………………………………………………………
c) dst
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Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
4. Bacalah bahan bacaan 1 proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan 2
proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada unit pembelajaran ini dan
sumber literatur lain yang relevan sebagai sumber informasi dan pengumpulan
data dalam menyelesaikan tugas ini!
5. Sajikan hasil kerja dari nomor 1 sampai 3 pada kertas plano yang tersedia secara
kreatif!
6. Tempelkan hasil kerja kalian di dinding kelas dan presentasikanlah hasil kerja
kelompok kalian!

Lembar Kerja Peserta Didik 3
Perwujudan Semangat dan Komitmen Pendiri Negara dalam Proses
Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
pada Konteks Kekinian
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : VII/ 1
Tujuan LKPD

:

Melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat
menelaah perwujudan semangat dan komitmen pendiri negara dalam
proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada
konteks kekinian
Petunjuk Kerja :
1. Bacalah artikel 1 yang berjudul “Suparni Yati Atlet Difabel Peraih Emas
Asian Para Games, Anak Penjual Tempe Berlatih Sejak SD”, artikel 2 yang
berjudul “Andri Kristian seorang Guru di Pedalaman Papua”, dan artikel
3 yang berjudul “Ratusan Pelajar Membatik Massal di Sekolah” pada
bagian Aplikasi di Dunia Nyata unit pembelajaran ini.

63

2. Tuliskan semangat dan komitmen para pendiri negara yang terkandung
dalam ketiga artikel tersebut dan berikan argumentasi kalian berkaitan
dengan nilai-nilai juang yang kalian tulis sesuai tabel berikut.
Artikel 1 “Suparni Yati Atlet Difabel Peraih Emas Asian Para Games,
Anak Penjual Tempe Berlatih Sejak SD”
No

Semangat dan komitmen

Argumentasi

1
2
dst
Artikel 2 “Andri Kristian seorang Guru di Pedalaman Papua”
No

Semangat dan komitmen

Argumentasi

1
2
dst
Artikel 3 “Ratusan Pelajar Membatik Massal di Sekolah”
No

Semangat dan komitmen

Argumentasi

1
2
dst
3. Sebagai seorang pelajar, upaya/usaha apa yang kalian lakukan untuk
meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara?
a. …………………………………………………………………………………………….
b. …………………………………………………………………………………………….
c. Dst
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Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
4. Bacalah bahan bacaan 3 semangat dan komitmen para pendiri negara
dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara
pada konteks kekinian pada unit pembelajaran ini dan sumber literatur
lain yang relevan sebagai sumber informasi dan pengumpulan data
dalam menyelesaikan tugas ini!
5. Presentasikanlah hasil kerja kelompok kalian

C. Bahan Bacaan
1. Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
Pada 29 April 1945 dikeluarkan Maklumat Gunseikan No 23 mengenai
pemberian janji kemerdekaan yang kedua kalinya kepada bangsa Indonesia,
yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat. Bangsa Indonesia diperbolehkan
memperjuangkan

kemerdekaannya,

bahkan

dianjurkan

agar

berani

mendirikan Negara Indonesia merdeka. Kemudian bersama-sama Jepang
menghadapi sekutu sebagai musuh bersama. Maklumat tersebut juga berisi
tentang pembentukan BPUPKI sekaligus menjadi dasar yuridis formil
pembentukan badan tersebut (Winarno, 2012: 7).
Pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) dilatarbelakangi: peristiwa
kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik; tuntutan dan desakan para pemimpin
bangsa Indonesia untuk segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia;
dasar Pemerintah Jepang untuk meyakinkan dan menarik simpati bangsa
Indonesia agar total membantu tentara Jepang. Badan ini berkewenangan
memberikan usul-usul/ ide-ide/ pendapat-pendapat/ gagasan-gagasan yang
selanjutnya

dikemukakan

kepada

pemerintah

Jepang

untuk

dapat

dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia.
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Sidang BPUPKI I
Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai
dengan 1 Juni 1945 di gedung Chou Sang In (Gedung Pancasila). Pada masa
persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia
merdeka. Dr. Radjiman Wediodiningrat selaku Ketua BPUPKI meminta kepada
peserta sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Hal ini
mendorong para “founding fathers” kita untuk menggali kekayaan kerohanian,
kepribadian dan wawasan kebangsaan.

Gambar 4 Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945
Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usahausaha_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia

Mohammad Yamin berkesempatan untuk berpidato menyampaikan usulan
(konsep) mengenai asas dan dasar negara Indonesia pada tanggal 29 Mei
1945. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa:
“… rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada
peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang kepada kebudayaan
timur “… kita tidak berniat, lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara
negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan
kita beribu-ribu tahun umurnya.”
Mohammad Yamin secara lisan mengusulkan lima asas dasar negara (Risalah
Sidang BPUPKI dan PPKI, 1959: 3)
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Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Gambar 5 Mohammad Yamin
Sumber http://jv.wikipedia/ Mohammad_Yamin.org

Sedangkan secara tertulis, Mohammad Yamin mengemukakan rumusan yang
mirip dengan teks Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan urutan yang berbeda (Naskah
Persiapan Undang-Undang Dasar 1945: 1971), yakni:
1.

Ketuhanan Yang Maha Esa

2.

Kebangsaan Persatuan Indonesia

3.

Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab

4.

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmah

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan perwakilan
5.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada tanggal 31 Mei 1945 dalam pidatonya, Mr. Soepomo menekankan
pentingnya negara integralistik (aliran Hegel, Adam Muller, Spinoza). Menurut
pemikiran aliran ini negara merupakan susunan masyarakat yang integral,
segala golongan dan anggota berhubungan erat sebagai satu kesatuan
masyarakat yang organis, negara tidak memihak kepada golongan yang paling
kuat atau yang paling besar tetapi menjamin kepentingan dan keselamatan
hidup bagi seluruhnya. Soepomo menyatakan bahwa paham integralistik
sesuai dengan sosial kultur masyarakat Indonesia, yakni semangat kebatinan
dari bangsa Indonesia adalah persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti,
dunia luar dan batin, mikrokosmos dan makrokosmos, serta rakyat dan
pemimpin (Purwastuti, 2002: 20).
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Soepomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka mencakup:
1.

Persatuan

2.

Kekeluargaan

3.

Keseimbangan lahir dan batin

4.

Musyawarah

5.

Keadilan Rakyat
Gambar 6 Soepomo
Sumber http://id.wikipedia.org/./wiki/Soepomo

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato dengan memunculkan istilah
Pancasila sebagai philosophische grondslag yaitu fundamen, filsafat, jiwa,
pikiran yang sedalam-dalamnya yang didasarkan pada karakteristik keIndonesiaan dan pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar
dunia atau dikenal sebagai “weltanschauung”. Pada awalnya dinamakan Panca
Darma oleh Soekarno yang berarti lima kewajiban, tetapi atas saran dari
seorang teman Bung Karno yang ahli bahasa istilah tersebut dianggap kurang
tepat dan diganti dengan istilah Pancasila, yang berarti lima dasar. Soekarno
mengusulkan rumusan dasar negara:
1.

Kebangsaan Indonesia
(nasionalisme)

2.

Internasionalisme
(peri kemanusiaan)

3.

Mufakat (demokrasi)

4.

Kesejahteraan sosial

5.

Ketuhanan yang berkebudayaan

Gambar 7 Soekarno
Sumber http://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno

Kebangsaan Indonesia dan Internasionalisme atau peri kemanusiaan dapat
diperas

menjadi

sosio-nasionalisme.

Mufakat

atau

demokrasi

dan

kesejahteraan sosial, dapat diperas menjadi sosio-demokrasi. Kemudian diikat
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erat kuat dengan Ketuhanan, jadilah tiga asas atau tiga sila atau “tri sila”. Tri
sila dapat diperas menjadi “ekasila” yaitu gotong royong. Gotong royong
merupakan faham yang dinamis, suatu usaha bersama, suatu amal, satu
pekerjaan, satu karya, bekerja keras membanting tulang, memeras keringat
bersama–sama, bahu–membahu, saling membantu. Hasil kerja dinikmati
bersama. Negara berdasarkan gotong royong yang berarti “satu buat semua–
semua buat satu”, kebahagiaan dan kesejahteraan untuk semua masyarakat
(Winarno, 2012: 12-13).
Persamaan pemikiran para perumus dasar negara antara lain: 1) asas
kebangsaan dan persatuan; 2) peri kemanusiaan (dalam pemikiran Soepomo
disebut dengan asas kekeluargaan); 3) ke-Tuhanan (dalam pemikiran
Soepomo disebut dengan keseimbangan lahir dan batin); 4) kerakyatan,
musyawarah mufakat, dan demokrasi; 5) keadilan sosial untuk mewujudkan
kesejahteraan dan keadilan rakyat.
Panitia Kecil
Pembentukan Panitia Kecil yang beranggotakan delapan orang (Panitia
Delapan) dibawah pimpinan Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagoes
Hadikoesoemo, Kyai Haji Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin, Sutardjo
Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandardinata, dan Drs. Mohammad
Hatta. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul
berkaitan Indonesia Merdeka. Usul-usul tersebut digolongankan : 1) golongan
usul Indonesia merdeka selekas-lekasnya;

2) golongan usul dasar ; 3)

golongan usul bentuk negara dan kepala negara; (5) golongan usul mengenai
warga negara; (6) golongan usul mengenai daerah; (7) golongan usul
mengenai agama dan negara; (8) golongan usul mengenai pembelaan, dan (9)
golongan usul mengenai keuangan (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI,
1959:82).
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Dalam melaksanakan tugasnya panitia ini mengalami perbedaan pendapat
yaitu persoalan hubungan antara negara dan agama. Para anggota golongan
islam menghendaki negara yang berdasarkan syariat islam. Sedangkan
golongan nasionalis menghendaki bahwa negara tidak mendasarkan hukum
pada salah satu agama tertentu (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 1959:8286).

Kemudian dibentuklah Panitia Kecil yang berjumlah sembilan orang (Panitia
Sembilan) yang terdiri dari: Ir.Soekarno (ketua), Drs. M. Hatta (wakil ketua),
Mr. A.A. Maramis, K.H. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno
Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Muh. Yamin. Panitia ini
mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan rancangan
pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar).
Soekarno mengistilahkan kesepakatan ini sebagai suatu modus. Kesepakatan
yang nantinya akan dituangkan dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang
Dasar ini oleh Soekarno diberi nama Mukaddimah (Preambule) Hukum Dasar.
Sukiman Wirjosandjojo menyebut kesepakatan ini sebagai “Gentlemen’s
Agreement”. Sementara Mohammad Yamin memberi nama kesepakatan ini
sebagai Piagam Jakarta (Tim Kerja Sosialisasi MPR, 2012: 35 – 36). Berikut
merupakan isi Piagam Jakarta.
Piagam Jakarta
Bahwa sesoenggoehnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh
sebab itu maka pendjadjahan di atas doenia haroes dihapoeskan, karena tidak
sesoeai dengan peri-kemanoesiaan dan peri-keadilan.
Dan perdjoeangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat jang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakjat Indonesia
ke-depan pintoe-gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatoe, berdaoelat,
adil dan makmoer.
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Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Koeasa, dan dengan didorongkan oleh
keinginan jang loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka
Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja.
Kemudian daripada itoe, oentoek membentoek suatoe Pemerintah Negara
Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah
darah Indonesia, dan untuk memadjoekan kesedjahteraan oemoem,
mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia
jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disoesoenlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itoe dalam suatu Hoekoem
Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam suatu susunan negara
Repoeblik Indonesia jang berkedaoelatan Rakjat, dengan berdasar kepada:
1. Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi
pemeloek2-nja
2. Kemanoesiaan jang adil dan beradab
3. Persatoean Indonesia
4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam
permoesjarawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia.
Djakarta, 22-6-1945
Panitia Sembilan

Sidang BPUPKI II
Naskah Piagam Jakarta yang akan dijadikan sebagai ”Mukadimah” rancangan
Undang-Undang Dasar dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 – 16 Juli
1945. Agenda sidang BPUPKI yang kedua ini membahas tentang wilayah
Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar,
ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran.
Anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil
yang terbentuk itu antara lain: Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang
diketuai oleh Ir. Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh
Raden Abikusno Tjokrosoejoso, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan yang
diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.
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Hasil sidang BPUPKI II mencakup (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 1959:
206-218): a) pernyataan tentang Indonesia Merdeka; b) disepakatinya Piagam
Jakarta sebagai Mukaddimah (Preambule) Hukum Dasar yang menjadi cikal
bakal Pembukaan Undang-Undang Dasar; c) batang tubuh Undang-Undang
Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, yang
isinya meliputi : wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah
Hindia-Belanda dahulu, bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan,
bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, bendera nasional Indonesia
adalah Sang Saka Merah Putih, bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa
Indonesia.
Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah
menyelesaikan tugas yang diamanatkan dengan baik. Segala perbedaan
pemikiran/gagasan dapat dilebur demi kepentingan bangsa Indonesia dan
cita-cita negara Indonesia Merdeka, sehingga tidak menimbulkan perpecahan
dan berhasil dicapai mufakat (konsensus bersama). Persetujuan yang telah
disepakai bersama ini merupakan sikap perilaku yang menggambarkan
keteladanan dalam nenerima perbedaan pendapat.

2. Proses Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
Pada tanggal 8 Agustus 1945, tiga tokoh yang terlibat aktif di BPUPKI yakni Dr.
Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta diundang
Jenderal Terauchi (pimpinan bala tentara dari Nippon) ke Dalat (dekat SaigonVietnam). Isi agenda undangan itu, Jepang menegaskan agar : 1) segera
dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 2) cepat atau lambat
terlaksananya janji kemerdekaan tergantung pada bangsa Indonesia sendiri.
Tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI ) atau Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI dibentuk untuk
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan usahanya sendiri. PPKI
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awalnya beranggotakan 21 orang kemudian ditambah 6 orang menjadi
beranggotakan 27 orang (semua anggota berasal dari bangsa Indonesia) dan
diketuai Soekarno. Atas prakarsa dan tanggung jawab pribadi Soekarno
menambah anggota PPKI dengan harapan PPKI menjadi embrio Komite
Nasional sebagai sebuah representasi wakil-wakil bangsa Indonesia.

Tanggal 17 Agustus 1945, J. Latuharhary sebagai perwakilan dari Indonesia
daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan)
menemui Sukarno dan Mohammad Hatta dan menyatakan keberatan atas
rumusan “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya” pada Piagam Jakarta untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar
negara. Untuk menjaga integrasi bangsa dan negara Indonesia yang baru
diproklamasikan, Sukarno dan Hatta bertemu dengan wakil-wakil golongan
Islam seperti Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus
Hadikusumo.
Mohammad Hatta mengusulkan dan melakukan lobi agar tujuh kata di
belakang kata Ketuhanan tersebut dihapus. Setelah melalui pembicaraan yang
panjang agar tidak terpecah sebagai bangsa Indonesia, untuk menjaga
persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, serta keutuhan Indonesia, tokoh
pendiri bangsa bermufakat untuk merubah rumusan “Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi
“Ketuhanan yang Maha Esa”. Pembahasan mengenai perubahan ini memang
tidak pada forum sidang PPKI agar permasalahan cepat selesai. Mengingat
agenda sidang PPKI I sangat banyak.
Sidang PPKI I
Sidang PPKI I diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang
PPKI I mencakup: 1) mengesahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2)
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memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden RI dan Drs. Moh. Hatta
sebagai wakil presiden RI; 3) membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP) untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.

Gambar 8 Suasana Sidang Pertama PPKI
Sumber http://id.wikipedia.org/wiki/Panitia_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia

Pengesahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menimbulkan akibat
penetapan Pancasila sebagai dasar negara secara hukum, sebab muatan
Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Cermatilah
naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan PPKI dalam sidang
PPKI I berikut (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 1959: 340):

Jika dicermati, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan PPKI ini
berbeda dengan Piagam Jakarta. Perbedaannya sebagai berikut.
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Tabel 8 Perbedaan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Piagam Jakarta

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Mukaddimah
Dalam suatu Hukum Dasar …

Pembukaan
Dalam suatu UUD negara ...

...dengan berdasar kepada Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya
...menurut kemanusiaan yang adil dan
beradab

...dengan
berdasar
Ketuhanan Yang Maha Esa

…dalam suatu
Indonesia…

Hukum

Dasar

...kemanusiaan
beradab

Negara …dalam
suatu
Indonesia...

yang

kepada

adil

UUD

dan

Negara

Sidang PPKI II
Sidang PPKI II dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang ini
menghasilkan dua keputusan : Pertama, membentuk 12 departemen dan
menteri - menterinya. 1) Departemen Dalam Negeri dikepalai R.A.A. Wiranata
Kusumah 2) Departemen Luar Negeri dikepalai Mr. Ahmad Subardjo 3)
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Departemen Kehakiman dikepalai Prof. Dr. Mr. Supomo 4) Departemen
Keuangan dikepalai Mr. A.A Maramis 5) Departemen Kemakmuran dikepalai
Surachman Cokroadisurjo 6) Departemen Kesehatan dikepalai Dr. Buntaran
Martoatmojo 7) Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan
dikepalai Ki Hajar Dewantara 8) Departemen Sosial dikepalai Iwa
Kusumasumantri 9) Departemen Pertahanan dikepalai Supriyadi 10)
Departemen Perhubungan dikepalai Abikusno Tjokrosuyo 11) Departemen
Pekerjaan Umum dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso 12) Departemen
Penerangan dikepalai Mr. Amir Syarifudin. Kedua, menetapkan pembagian
wilayah Republik Indonesia atas delapan provinsi (1) Jawa Barat,
gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo (2) Jawa Tengah, gubernurnya R. Panji
Suroso (3) Jawa Timur, gubernurnya R.A. Suryo (4) Borneo (Kalimantan),
gubernurnya Ir. Pangeran Muhammad Noor (5) Sulawesi, gubernurnya Dr.
G.S.S.J. Sam Ratulangi (6) Maluku, gubernurnya Mr. J. Latuharhary (7) Sunda
Kecil (Nusa Tenggara), gubernurnya Mr. I. Gusti Ktut Pudja (8) Sumatra,
gubernurnya Mr. Teuku Mohammad Hassan.
Sidang PPKI III
Sidang PPKI III dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945 membicarakan soal
pembentukan Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia dan
Badan Keamanan Rakyat.

3. Semangat dan Komitmen Para Pendiri Negara dalam Proses
Perumusan dan Penetapan sebagai Dasar Negara Konteks
Kekinian
Semangat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai jiwa dan
kemauan/hasrat, berkaitan dengan kekuatan batin (KBBI online). Semangat
dimaknai pula sebagai tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai
keinginan atau hasrat tertentu (Saputra dkk, 2017: 16).
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Semangat

kebangsaan

adalah

cara

berpikir

dan

bertindak

yang

mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan
pribadi/golongan/kelompok (Wibowo, 2012: 102). Dalam istilah lain,
semangat kebangsaan disebut pula sebagai nasionalisme. Dalam KBBI online,
nasionalisme diartikan sebagai paham (ajaran) mencintai bangsa dan negara
sendiri, serta kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara
potensial dan aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan
mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, serta kekuatan bangsa.
Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan
tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau
nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam
arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas (Saputra dkk, 2017: 17-18).
Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif
(chauvinisme) yakni perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang
sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa
lain, seperti nasionalisme pada masa Hitler tahun 1934-1945. Sedangkan
nasionalisme yang dimiliki para pendiri negara dalam proses perumusan dan
penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan nasionalisme dalam arti
positif atau luas yaitu perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah
air dan tidak memandang rendah bangsa lain.
Faktor pembentuk nasionalisme mencakup faktor obyektif dan subyektif
(Juliardi, 2015:44). Faktor objektif meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan,
adat, agama, wilayah, kewarganegaraan dan ras. Faktor subjektif meliputi citacita, semangat, timbulnya kesadaran nasional untuk terwujudnya negara
nasional.
Nasionalisme akan melahirkan jiwa patriotisme. Dalam KBBI online,
patriotisme

didefinisikan

sebagai

sikap

seseorang

yang

bersedia

mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya
atau semangat cinta tanah air. Patriotisme berarti semangat cinta tanah air
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atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk
mempertahankan bangsanya.
Para pendiri negara memiliki semangat kebangsaan dan patriotisme yang
tinggi. Semangat kebangsaan timbul pada jiwa bangsa Indonesia yang
dilandasi oleh rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Rasa kebangsaan
membentuk bentuk rasa cinta yang melahirkan jiwa kebersamaan pemiliknya
(Lestyarini, 2012: 342). Rasa nation state sebagai bangsa yang majemuk telah
menjadi suatu kesadaran kolektif yang melekat dalam sanubari para pendiri
negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur, para pendiri bangsa rela mengorbankan
kepentingan pribadi dan kelompok demi kepentingan bangsa dan negara.
Jiwa patriotisme atau disebut ”jiwa dan semangat ’45” yang dimiliki para
pendiri bangsa antara lain: pro patria dan primus patrialis (mencintai tanah air
dan mendahulukan kepentingan tanah air); solidaritas dan kesetiakawanan
dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan; toleransi/
tenggang rasa antaragama, antarsuku, antargolongan dan antarbangsa; jiwa
tanpa pamrih dan bertanggung jawab; serta jiwa ksatria dan kebesaran jiwa
yang tidak mengandung balas dendam (Saputra dkk, 2017: 18). Jika pada
waktu itu para pendiri bangsa tidak berhati lapang, berjiwa besar serta rela
berkorban demi bangsa dan negara, maka bukan Pancasila yang menjadi dasar
negara, karena ada Piagam Jakarta yang secara khusus mengakomodasi
kepentingan umat Islam sebagai mayoritas masyarakat Indonesia. Dengan
demikian, Pancasila merupakan bukti dari semangat kebangsaan para pendiri
bangsa (Ismaya dan Romadlon, 2017: 141).
Selain itu, para pendiri negara juga memiliki komitmen kebangsaan Indonesia
yang tinggi. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa
memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan
harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh (Saputra dkk, 2017: 21).
Komitmen yang ditunjukan para pendiri negara dalam proses perumusan dan
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penetapan Pancasila sebagai dasar negara antara lain: 1) mengutamakan
semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme; 2) adanya rasa peduli dan
memiliki terhadap bangsa Indonesia; 3) selalu bersemangat dalam berjuang
mempertahankan kemerdekaan; 4) mendukung dan berupaya secara aktif
mencapai cita-cita bangsa; 5) melakukan pengorbanan pribadi demi
kepentingan bangsa dan negara.
Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjaga dan meneladani
semangat dan komitmen para pendiri negara tersebut. Kita memiliki
kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan mengisi
kemerdekaan tersebut melalui tindakan-tindakan positif dan bermanfaat bagi
bangsa dan negara Indonesia. Soekarno dalam pidatonya pada sidang BPUPKI
1 Juni 1945 menggelorakan semangat perjuangan yang tidak akan berakhir
meskipun Indonesia telah merdeka. Berikut kutipan pidato Soekarno
(Taniredja, dkk, 2014: 3; Himpunan Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 1959:
76-77).
” Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya
usulkan itu, menjadi satu realiteit, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi
satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota
dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di
atas

dasar

permusyawaratan,

ingin

hidup sempurna …, ingin hidup

dengan sejahtera dan aman, dengan Ketuhanan yang luas dan sempurna,
janganlah

lupa

akan

syarat

untuk menyelenggarakannya,

ialah

perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa
dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah
berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Di dalam Indonesia Merdeka itu
perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan
sekarang, lain coraknya. Nanti kita, bersama-sama, sebagai bangsa yang
bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan
di dalam Pancasila. Dan terutama di dalam zaman peperangan ini, yakinlah,
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insyaflah, tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara, bawa Indonesia
Merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak mengambil risiko,
tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudera yang
sedalam-dalamnya”. Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak
bertekad mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan
Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya
sampai akhir zaman. Kemerdekaan hanya didapat dan dimiliki oleh bangsa
yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka”.
Perwujudan tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan dalam upaya
meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara pada konteks
kekinian antara lain:
a. Aktif memajukan pembangunan nasional.
Amatilah

gambar-gambar

berikut

dengan

seksama

dan

penuh

penghayatan.

Gambar 9 Mengenal Sosok Atlet Difabel Indonesia: Nanda Mei
Sumber https://majalahkartini.co.id/berita/mengenal-sosok-atlet-difabel-indonesia-nanda-mei/

Para atlet yang rajin berlatih, berjuang keras, dan pantang menyerah untuk
menggapai

kemenangan

di

berbagai

kompetisi,

bahkan

dengan

keterbatasan fisik mereka untuk atlet-atlet difabel telah menunjukan
adanya semangat dan komitmen juang pada konteks kekinian. Begitu pula,
para guru yang mendedikasikan diri untuk mengajar dan mendidik anak
generasi penerus bangsa di daerah-daerah terpencil/ pedalaman yang jauh
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dari akses pembangunan, serta minimnya ketersediaan fasilitas. Mereka
mendidik berbekal panggilan jiwa, tanpa pamrih, rela berkorban demi ikut
andil dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Mereka adalah
“pahlawan tanpa tanda jasa” yang berkontribusi besar pada akses
pemerataan pendidikan bagi anak-anak generasi penerus bangsa yang
hidup di daerah-daerah yang tidak terjamah pembangunan.

Gambar 10 Guru Honorer yang Mengajar di Pedalaman NTT
Sumberhttps://regional.kompas.com/read/2015/11/25/11582461/Kisah.Guru.Honorer.Bergaji.
Rp.100.000.di.Pedalaman.NTT.

Pelajar yang belajar rajin, pantang menyerah, dan berusaha keras untuk
meraih prestasi juga berkontribusi pada kemajuan pembangunan nasional
khususnya bidang pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Gambar 11 Briana Putri A dan Wening Sekar Anggoro, Siswi SMPN 1 Singosari Juara
Olimpiade Matematika Internasional

Sumber https://radarmalang.id/briana-putri-a-dan-wening-sekar-anggoro-siswi-smpn-1-singosarijuara-olimpiade-matematika-internasional/

Contoh lain keterlibatan dalam pembangunan nasional adalah warga
negara yang kritis dan tanggap memberi masukan terhadap kebijakankebijakan pemerintah dan permasalahan yang dialami bangsa dan
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negaranya, warga negara yang sudah memiliki hak pilih menyadari dan
terlibat aktif dalam pemilu, mengasah bakat dan minat prestasi baik di
bidang olahraga, akademik, seni dan budaya; serta mencintai produk
dalam negeri
b. Sadar, mematuhi dan mentaati hukum. Misalnya: mematuhi rambu-rambu
lalu lintas; memakai helm jika berkendaraan; membayar pajak tepat pada
waktunya; menghindari tindakan yang melanggar hukum; menegur dan
mencegah orang yang akan melakukan tindakan yang melanggar hukum;
bagi pelajar yang belum memiliki SIM tidak mengemudikan kendaraan
bermotor
c. Menjaga

kebersihan

lingkungan

sekitar.

Misalnya:

membiasakan

membuang sampah pada tempatnya, disiplin melaksanakan piket
membersihkan lingkungan kelas; membiasakan kerapian ruangan;
berpartisipasi aktif dalam kegiatan penghijauan/reboisasi; ikut terlibat
dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat; rajin membersihkan
lingkungan rumah; menghemat penggunaan barang-barang yang tidak
bisa didaurulang seperti plastik, botol, dan sebagainya.
d. Menjalin persaudaraan dan kerukunan. Misalnya: ikutserta dalam kegiatan
gotong royong di lingkungan masyarakat; gemar menolong baik terhadap
saudara, teman, tetangga, maupun warga lain yang membutuhkan;
menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak
memotong pembicaraan; bersifat ramah kepada setiap orang; tidak suka
bertengkar dan berkelahi; menghormati perbedaan yang ada.
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A. Pembahasan Soal-Soal USBN

Pembahasan Soal-Soal USBN Tahun 2016/2017
1.

Jawaban: C (Nomor I dan IV)

Pada persidangan pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, secara lisan
Mohammad Yamin berpidato mengusulkan rumusan dasar negara sebagai
berikut:
a.

Peri Kebangsaan

b.

Peri Kemanusiaan

c.

Peri Ketuhanan

d.

Peri Kerakyatan

e.

Kesejahteraan Rakyat

Sedangkan secara tulisan dalam tulisannya yang ditulis oleh Mohammad
Yamin yang berjudul Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 terbit
tahun 1971, ia mengusulkan rumusan dasar negara yang mirip dengan teks
Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dengan urutan yang berbeda, yakni:
a.

Ketuhanan Yang Maha Esa

b.

Kebangsaan Persatuan Indonesia

c.

Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab

d.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan

e.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
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Nomor (II) merupakan usulan rumusan dasar negara yang disampaikan Ir.
Soekarno pada persidangan pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yakni:
a.

Kebangsaan Indonesia

b.

Internasionalisme atau peri kemanusiaan

c.

Mufakat atau demokrasi

d.

Kesejahteraan social

e.

Ketuhanan yang berkebudayaan

Nomor (III) merupakan usulan rumusan dasar negara yang disampaikan
Soepomo pada persidangan pertama BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, yakni:
a.

Persatuan

b.

Kekeluargaan

c.

Keseimbangan lahir dan batin

d.

Musyawarah

e.

Keadilan rakyat

2.

Jawaban: D (Nomor 4, 5, dan 6)

Komitmen yang dimiliki para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan
Pancasila sebagai dasar negara mencakup:
1) Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme yang
tinggi
2) Bersedia melakukan pengorbanan pribadi demi kepentingan bangsa dan
negara
3) Berupaya keras mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur
4) Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia
5) Selalu

bersemangat

dalam

berjuang

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia
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3.

Jawaban: D (tanggal 18 Agustus 1945, karena pengesahan UUD Tahun

1945 dalam satu naskah dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai
konstitusi NKRI).
Istilah Pancasila dimunculkan pertama kali oleh Ir. Soekarno atas saran dari
seorang teman ahli Bahasa pada sidang pertama BPUPKI tanggal 01 Juni 1945
(disebut hari lahir Pancasila). Saat itu, Pancasila disebut sebagai
philosophische grondslag oleh Soekarno yaitu fundamen, filsafat, jiwa, pikiran
yang sedalam-dalamnya yang didasarkan pada karakteristik ke-Indonesiaan.
Namun demikian, Pancasila sebagai dasar negara secara hukum ditetapkan
pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada tanggal tersebut disahkan UUD
Tahun 1945 yang satu naskah dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
sebagai konstitusi NKRI. Ketika PPKI mengesahkan UUD NRI Tahun 1945,
Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia empat
ikut ditetapkan sebagai dasar negara yang sah secara hukum.
4.

Jawaban: C (mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa).

Fakta dalam dalam proses perumusan dasar negara dimana para pendiri
negara mengakomodasi aspirasi Rakyat Indonesia Timur sehingga rumusan
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya diubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan
semangat

dan

komitmen

kebangsaan

para

pendiri

negara

yang

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sehingga rela berkorban untuk menghapus
kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya dan merubahnya menjadi Ketuhanan yang Maha Esa.
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5.

Jawaban : A (Mengusulkan dasar negara Indonesia berdasarkan

kekeluargaan)
Peran Prof. Soepomo dalam perumusan dasar negara yaitu mengusulkan
dasar negara Indonesia berdasarkan : persatuan, kekeluargaan, mufakat dan
demokrasi, musyawarah, keadilan sosial, dan kekeluargaan.

Pembahasan Soal-Soal USBN Tahun 2017/2018
1.

Jawaban: D (Nomor 4)

Sidang BPUPKI I tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 membahas perumusan dasar
negara. Sidang Panitia Delapan dilaksanakan untuk menampung usul-usul
yang masuk, memeriksanya, dan memberikan laporan keputusan mengenai
asas yang digunakan sebagai dasar negara. Sidang Panitia Sembilan pada
tanggal 22 Juni 1945 berkaitan dengan pembahasan rancangan pembukaan
hukum dasar (Undang-Undang Dasar). Hasil sidang ini adalah rancangan
pembukaan hukum dasar yang dinamakan ”Mukadimah” oleh Ir. Soekarno,
oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan ”Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman
Wirjosandjojo disebut ”Gentlemen’s Agreement”. Sidang PPKI I berkaitan
dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Ketika PPKI mengesahkan UUD Tahun 1945, Pancasila yang terdapat
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia empat ikut ditetapkan sebagai
dasar negara.
2.

Jawaban: C (Nomor 2, 4, dan 5)

PPKI melaksanakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI dan
menghasilkan:
a.

Pengesahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

b.

Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil
presiden
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c.

Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu
tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk

3.

Jawaban: C (Mengedepankan semangat persatuan bangsa)

Salah satu nilai kebersamaan yang timbul dari para perumus dasar negara saat
melakukan rapat perumusan dasar negara adalah mengedepankan semangat
persatuan bangsa. Fakta sejarah yang menunjukan nilai kebersamaan dengan
mengedepankan semangat persatuan bangsa adalah adanya konsensus/
kesepakatan mengenai rumusan dasar negara, sehingga dinamika perbedaan
pemikiran yang ada tidak sampai menimbulkan perpecahan.
4. Jawaban: A (disahkan pula Pancasila sebagai dasar negara)
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai
hukum dasar (konstitusi) untuk negara Indonesia telah ditetapkan oleh PPKI.
Penetapan ini bertujuan untuk melengkapi pemerintahan Indonesia setelah
menyatakan kemerdekaannya. Akibat yang ditimbulkan terhadap Pancasila
adalah disahkan pula Pancasila sebagai dasar negara, sebab dalam Pembukaan
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia 4 dinyatakan:
“… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan
kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan

Indonesia,

kebijaksanaan

dalam

dan

kerakyatan

yang

dipimpin

permusyawaratan/perwakilan

oleh
serta

hikmat
dengan

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Petikan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia 4 memuat dasar negara yang
meliputi asas kerokhanian yaitu sila-sila Pancasila, dan asas politik yakni
negara berundang-undang dasar (negara konstitusional), negara berbentuk
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republik, dan negara berkedaulatan rakyat. Ketika PPKI menetapkan UUD
Tahun 1945, Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
alenia empat ikut ditetapkan sebagai dasar negara yang sah secara hukum.
5. Jawaban: B (mengutamakan kepentingan bangsa dan persatuan bangsa
Indonesia)
Komitmen yang ditunjukkan oleh para pendiri negara mengenai keputusan
rumusan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya yang diubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa adalah
bentuk sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan persatuan bangsa
Indonesia. Sikap ini merupakan salah satu implementasi dari paham
nasionalisme yang dimiliki oleh para pendiri negara. Nasionalisme adalah
suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi
diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state, dengan tidak
memandang rendah bangsa lain (nasionalisme dalam arti positif). Indonesia
sebagai sebuah negara bangsa (nation state) terdiri dari beragam suku, agama,
ras, dan golongan (multikultural). Oleh karena itu, agar tidak terjadi
perpecahan dan terwujud persatuan bangsa Indonesia, para pendiri negara
bersepakat melalui musyawarah mufakat untuk mengganti rumusan sila
pertama Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan yang Maha Esa.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Beberapa butir soal USBN tahun 2016/2017 dan 2017/2018 pada unit ini
setelah dilakukan analisis butir soal telah mencerminkan soal HOTS (lihat
keterangan level 3/L3 pada soal-soal USBN tahun 2016/2017 dan
2017/2018) dan sesuai dengan tuntutan indikator pencapaian kompetensi.
Berikut disajikan contoh kisi-kisi USBN dan kartu soal HOTS yang dapat
digunakan guru sebagai gambaran pengembangan soal HOTS.
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Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

No
1

Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: PPKn

Jumlah Soal

:1

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Materi

Indikator Soal

3.1 Menganalisis Perumusan Proses

Disajikan wacana

proses

perumusan

proses sidang

Pancasila

BPUPKI 1, peserta

sebagai

didik

Pancasila sebagai sebagai

dasar

menyimpulkan

dasar negara

negara

informasi yang

perumusan
penetapan

dan
dan penetapan
Pancasila
dasar
negara

No

Level

Soal Kognitif
1

L3

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda

tepat dari wacana
tersebut

2

3.1 Menganalisis Perumusan Penetapan

Disajikan wacana

proses

Pancasila

singkat, peserta

sebagai

didik

dasar

membandingkan

negara

rumusan dasar

perumusan
penetapan

dan
dan penetapan
Pancasila

Pancasila sebagai sebagai
dasar negara

dasar

negara dalam

negara

Piagam Jakarta

2

dengan dasar
negara dalam
Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945
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L3

Uraian

Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2016/2017
Jenjang Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.1
Menganalisis
proses perumusan
dan penetapan
Pancasila sebagai
dasar negara
LINGKUP MATERI

: SMP
: VII
: PPKn
Buku Sumber :
Saputra, L.S,
Nurdiaman, &
Salikun. (2017).
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
SMP Kelas VII
Edisi Revisi 2017.
Jakarta:
Kemendikbud.

Perumusan dan
penetapan
Pancasila sebagai
dasar negara

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: 2013
: Pilihan Ganda
:

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan wacana berikut.
BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu
Zyunbi Tyoosakai melakukan sidang sebanyak dua
kali. Sidang BPUPKI 1 dilaksanakan tanggal 29 Mei –
Nomor
Soal
1

1 Juni 1945. Radjiman Wediodiningrat selaku Ketua
BPUPKI meminta kepada peserta sidang untuk
mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka.
Ada beberapa tokoh yang mengajukan rumusan
dasar negara yakni Yamin, Soepomo, dan Soekarno.
Yamin mengemukakan usulannya pada tanggal 29
Mei 1945. Soepomo mengajukan usulannya pada
tanggal 31 Mei 1945. Dalam usulannya, Soekarno
memunculkan

MATERI
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istilah

Pancasila

sebagai

Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
Proses perumusan
Pancasila sebagai
dasar negara

Kunci
Jawaban

philosophische grondslag yaitu fundamen, filsafat,

C

didasarkan pada karakteristik ke-Indonesiaan dan

jiwa,

pikiran

yang

sedalam-dalamnya

yang

pandangan dunia yang setingkat dengan aliranaliran

besar

dunia

atau

dikenal

sebagai

“weltanschauung”.
INDIKATOR SOAL
Disajikan wacana
proses sidang
BPUPKI 1, peserta
didik
menyimpulkan
informasi yang
tepat dari wacana

Kesimpulan

yang tepat

dari informasi

yang

disampaikan dalam wacana tersebut adalah … .
A. tokoh perumus dasar negara Indonesia merdeka
yakni Radjiman Wediodiningrat, Soepomo, dan
Soekarno
B. Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai

dibentuk oleh

pemerintahan Jepang dan melaksanakan sidang
sebanyak dua kali
C. sidang BPUPKI 1 pada tanggal 29 Mei – 1 Juni
1945

membahas

rumusan

dasar

negara

Indonesia merdeka
D. Radjiman Wediodiningrat selaku Ketua BPUPKI
ikut

mengusulkan

rumusan

dasar

Indonesia merdeka
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negara

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2016/2017
Jenjang Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.1 Menganalisis
proses
perumusan
dan penetapan
Pancasila
sebagai dasar
negara

LINGKUP MATERI
Perumusan dan
penetapan
Pancasila sebagai
dasar negara

: SMP
: VII
: PPKn

Sumber :
Fa’izia, K., Nuridha,
S.D, Kurniawati, A.
N. (2018). DetikDetik USBN
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
Tahun Pelajaran
2018/2019 untuk
SMP/MTs.
Yogyakarta: PT
Penerbit Intan
Pariwara

Nomor
Soal
MATERI

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Uraian
:

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan wacana singkat berikut.

2

Penetapan
Pancasila sebagai
dasar negara
INDIKATOR SOAL
Disajikan wacana
singkat,
peserta
didik
membandingkan
rumusan
dasar
negara
dalam
Piagam
Jakarta
dengan
dasar
negara
dalam
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Piagam Jakarta yang ditetapkan Panitia Sembilan
merupakan cikal bakal naskah Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945. Namun demikian, ada perubahan naskah
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan PPKI
dalam sidang PPKI I. Perubahan tersebut terdapat pada
alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang
memuat dasar negara. Dengan kata lain, terdapat
perbedaan antara rumusan dasar negara yang ada dalam
Piagam Jakarta dengan dasar negara yang ada dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara
Dari wacana tersebut, bandingkan rumusan dasar negara

Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945

dalam Piagam Jakarta dengan dasar negara yang ada
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945!

Kunci Jawaban
Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta:
1.

Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemelukNya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sedangkan dasar negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945:
1.

Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan-perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Perbedaan kedua naskah tersebut adalah pada bunyi sila 1 yakni tujuh
kata dibelakang kata Ketuhanan. Sila 1 Pancasila dalam Piagam Jakarta
berbunyi Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemelukNya. Sementara sila 1 Pancasila dalam Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945 berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan
lain adalah pada tanda baca sila 4.
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Selanjutnya untuk melatih kemampuan guru, guru secara mandiri diminta
untuk menyusun dan mengembangkan soal HOTS pada lingkup materi yang
masih berkaitan dengan unit pembelajaran ini.
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Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara

Unit pembelajaran mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai
dasar negara ini secara garis besar memuat kompetensi dasar yang relevan,
target kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, aplikasi di dunia
nyata, soal-soal USBN, bahan pembelajaran (bahan bacaan, aktivitas
pembelajaran, serta Lembar Kerja Peserta Didik), pengembangan penilaian
khususnya pembahasan soal-soal USBN dan pengembangan soal HOTS,
kesimpulan, serta umpan balik. Unit pembelajaran ini dikembangkan dari
kompetensi dasar yang termuat dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018
khususnya untuk mata pelajaran PPKn Kelas VII dengan kompetensi dasar
berikut.
1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen
para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara
Pancasila
2.1 Mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai
warga negara Indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara
dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara
3.1 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar
negara
4.1 Menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai
dasar negara
Unit pembelajaran ini menjadi penting dipelajari oleh guru dan peserta didik,
sebab didalamnya termuat proses historis yang merefleksikan semangat dan
komitmen kebangsaan para pendiri negara (founding fathers) dalam
perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat dan
komitmen kebangsaan para pendiri negara perlu kita teladani dan
ditumbuhkembangkan sesuai konteks kekinian.
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Aktivitas pembelajaran pada unit ini berorientasi pada pendekatan saintifik
yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan model discovery learning.
Aktivitas pembelajaran disusun sesuai sintak, dilengkapi dengan gambargambar, kutipan pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, dan artikel sebagai
stimulus, serta Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) sebagai suplemen aktivitas
pembelajaran. Secara garis besar bahan bacaan berisikan: proses perumusan
Pancasila sebagai dasar negara, proses penetapan Pancasila sebagai dasar
negara, serta perwujudan semangat dan komitmen pendiri negara dalam
proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada
konteks kekinian.
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Unit Pembelajaran
Perumusan dan Penetapan Pancasila
sebagai Dasar Negara

Setelah membaca dan mempelajari unit pembelajaran ini, para guru
diharapkan dapat menggunakan dan menerapkan unit pembelajaran ini untuk
contoh pembelajaran di kelas sebagai suplemen buku guru dan buku siswa.
Selain itu, unit pembelajaran ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
literasi untuk mengevaluasi kembali soal-soal USBN yang telah dibuat oleh
guru apakah sudah memenuhi kaidah penulisan soal HOTS, sekaligus sebagai
bahan pengembangan untuk penyusunan soal-soal USBN berbasis HOTS pada
periode berikutnya.
Dari

aspek

pembelajaran,

unit

pembelajaran

ini

memberikan

dorongan/motivasi agar para guru dan peserta didik dapat mengkorelasikan
proses pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari baik di lingkungan rumah,
sekolah, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa/
fenomena

dunia

nyata

(riil/fakta)

dapat

dijadikan

sebagai

bahan

stimulus/rangsangan bagi peserta didik untuk mengkaitkannya dengan topik
perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
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Guru seyogyanya memeriksa kembali perencanaan pembelajaran yang dibuat.
Kilas balik proses pembelajaran perlu dilakukan oleh guru berkaitan dengan
aktivitas pembelajaran melalui pendekatan saintifik berbasis kecakapan abad
21 (4 C), yaitu: Collaboration, Cooperation, Communication, Critical, dan Creatif
Thinking yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Penguatan Pendidikan
Karakter (PPK).
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Unit pembelajaran yang berjudul “Pancasila sebagai Dasar Negara dan
Pandangan Hidup Bangsa” ini disusun sesuai kompetensi dasar mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan jenjang SMP kelas VIII yang
termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37
Tahun 2018. Adapun kompetensi dasar tersebut sebagai berikut.
1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

konsensus nasional

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
2.1 Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari
Penyusunan unit pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
pedagogik dan profesioal guru dalam mengajarkan kompetensi dasar tersebut,
serta sebagai bahan belajar mandiri bagi peserta didik untuk meningkatkan
hasil belajar. Selama mempelajari unit pembelajaran ini, guru dan peserta
didik didorong untuk mengaitkan antara kompetensi dasar yang harus
dikuasai oleh siswa dengan kondisi nyata yang terjadi di dalam kehidupan
sehari-hari.
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Dari aspek pembelajaran dan pengembangan soal berorientasi keterampilan
berpikir tingkat tinggi (HOTS), unit pembelajaran ini memberikan gambaran
kepada guru mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang berorientasi
HOTS, serta memberikan contoh pengembangan soal-soal HOTS. Unit
pembelajaran ini memuat aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru
dan siswa dengan menggunakan pendekatan saintifik berbasis kecakapan
abad 21 (4 C), yaitu: Collaboration, Cooperation, Communication, Critical, dan
Creatif Thinking yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Penguatan Pendidikan
Karakter (PPK). Pada pengembangan soal-soal HOTS, guru diberikan contoh
kisi-kisi penyusunan soal HOTS dan contoh-contoh soal HOTS dalam format
kartu soal. Selanjutnya, guru didorong untuk menyusun soal-soal HOTS secara
mandiri.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

No

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

KD Sikap Spiritual

VIII

1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha
Maha Esa atas

konsensus Esa

atas

konsensus

nasional

nasional Pancasila sebagai dasar Pancasila sebagai dasar negara dan
negara dan pandangan hidup pandangan hidup bangsa
bangsa
KD Sikap Sosial
2.1 Mengembangkan

sikap

yang

Mengembangkan

sikap
nilai-nilai

yang

mencerminkan nilai-nilai luhur

mencerminkan

luhur

Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila sebagai dasar negara dan

dan pandangan hidup bangsa

pandangan hidup bangsa

KD Pengetahuan
3.1 Menelaah

Pancasila

sebagai 3.1 Menelaah nilai-nilai Pancasila

dasar negara dan pandangan
hidup bangsa

sebagai dasar negara
3.2 Menelaah nilai-nilai Pancasila
sebagai pandangan hidup
bangsa

KD Keterampilan
4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai 4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai
Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila sebagai dasar negara

dan pandangan hidup bangsa

dalam kehidupan sehari-hari

dalam kehidupan sehari-hari

4.2

Menyaji hasil telaah nilai-nilai
Pancasila sebagai pandangan
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No

Kompetensi Dasar

Target KD
hidup

bangsa

kehidupan sehari-hari
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Kelas
dalam

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator Sikap Spritual

Indikator Sikap Sosial

1.1.1 Menampilkan sikap syukur kepada 2.1.1 Membiasakan sikap toleransi yang
Tuhan Yang Maha Esa dengan

mencerminkan

menghargai

Pancasila sebagai dasar negara dan

konsensus

nasional

Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa
1.1.2 Membiasakan

beribadah

luhur

pandangan hidup bangsa
2.1.2

kepada

nilai-nilai

Membiasakan
mencerminkan

sikap

peduli

nilai-nilai

yang
luhur

Tuhan Yang Maha Esa sebagai

Pancasila sebagai dasar negara dan

bentuk rasa syukur

pandangan hidup bangsa

atas konsensus nasional Pancasila 2.1.3 Membiasakan sikap kerjasama yang
sebagai

dasar

negara

dan

pandangan hidup bangsa

mencerminkan

nilai-nilai

luhur

Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa

Indikator Pengetahuan

Indikator Keterampilan

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.1.1 Menjelaskan makna Pancasila sebagai

4.1.1 Menyaji hasil pengumpulan informasi

dasar negara

makna Pancasila sebagai dasar negara

3.1.2 Menjelaskan pentingnya kedudukan

4.1.2 Menyaji hasil pengumpulan informasi

Pancasila sebagai dasar negara

pentingnya kedudukan Pancasila

3.1.3 Mengidentifikasi fungsi Pancasila
sebagai dasar negara
3.1.4 Menjelaskan makna Pancasila sebagai
pandangan hidup bangsa
3.1.5 Menjelaskan pentingnya kedudukan
Pancasila sebagai pandangan hidup

sebagai dasar negara
4.1.3 Menyaji hasil pengumpulan informasi
fungsi Pancasila sebagai dasar negara
4.1.4 Menyaji hasil pengumpulan informasi
makna Pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa

bangsa
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3.1.6 Mengidentifikasi fungsi Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa
3.1.7 Menerapkan nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan
hidup bangsa

4.1.5 Menyaji hasil pengumpulan informasi
pentingnya kedudukan Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa
4.1.6 Menyaji hasil pengumpulan informasi
fungsi Pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa
4.1.7 Menyajikan hasil laporan penerapan
nilai-nilai Pancasila sebagai dasar

Indikator Kunci

negara dan pandangan hidup bangsa

3.1.8 Menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai

dalam kehidupan sehari-hari

dasar negara
3.1.9 Menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai
pandangan hidup bangsa

Indikator Kunci
4.1.8 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar negara dalam kehidupan
sehari-hari
4.1.9 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila

Indikator Pengayaan

sebagai pandangan hidup bangsa dalam

3.1.10 Menyimpulkan penerapan nilai-nilai

kehidupan sehari-hari

Pancasila sebagai dasar negara dan

Indikator Pengayaan

pandangan hidup bangsa

4.1.10

Menyajikan
penerapan
sebagai

hasil

kesimpulan

nilai-nilai
dasar

negara

pandangan hidup bangsa
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Pancasila
dan

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dapat diterapkan
dengan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila dengan pembiasaan
dan keteladanan mulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga hingga
kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut disajikan contoh penerapan
nilai-nilai Pancasila dalam lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan
negara. Penyajian contoh penerapan ini dimaksudkan dalam upaya
kontekstualisasi nilai-nilai positif Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

A. Penerapan di Lingkungan Keluarga

Gambar 1 Indahnya beribadah bersama anggota keluarga
Sumber: https://mediaislamnet.com/2010/01/indahnya-ibadah-bersama/

Contoh penerapan sila pertama Pancasila misalnya beribadah bersama
dengan anggota keluarga. Contoh penerapan sila kedua: saling menyayangi
dan membantu antar anggota keluarga, tidak berbuat semena-mena diantara
anggota keluarga. Contoh penerapan sila ketiga menjaga keutuhan keluarga
dan membina kerukunan hidup keluarga. Contoh penerapan sila keempat
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membiasakan bermusyawarah antar anggota keluarga dan bermufakat dalam
pengambilan keputusan urusan keluarga. Penerapan sila kelima misalnya
antar anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik
seperti kewajiban orang tua merawat, menjaga, membiayai, dan memberikan
pendidikan yang baik bagi anak-anaknya termasuk memenuhi kebutuhan baik
materiil maupun spiritual anak-anaknya. Begitu pula anak-anak memiliki
kewajiban untuk patuh, berbakti dan menghormati orang tua, serta belajar
rajin gunamemenuhi tanggungjawab masa depannya. Contoh lain penerapan
sila kelima adalah: membiasakan anggota keluarga hidup hemat/ tidak boros,
mematuhi aturan di keluarga, serta membiasakan menjaga kebersihan dan
keasrian lingkungan rumah.

B. Penerapan di Lingkungan Sekolah
Contoh penerapan sila pertama Pancasila: membiasakan berdoa sebelum dan
sesudah pelajaran; menghormati dan memberikan kesempatan bagi teman
sekolah untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing; tidak
memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada teman lain; ikut
berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolah sesuai dengan
ajaran agama dan kepercayaannya; tidak membeda-bedakan teman
berdasarkan agama dan kepercayaan.
Contoh penerapan sila kedua: mengecam dan mencegah terjadinya perilaku
bullying di lingkungan sekolah; mengecam dan mencegah terjadinya ujaran
kebencian antar teman; mengecam dan mencegah terjadinya tawuran dan
perkelahian pelajar; memperlakukan warga sekolah dengan baik sesuai harkat
dan

martabat

kemanusiaan;

aktif

mengikuti

organisasi-organisasi

kemanusiaan di sekolah seperti PMI sekolah, serta berpartisipasi dalam
penggalangan dana sosial dan kemanusiaan di sekolah.
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Gambar 2 Siswa SD dan SMP Banyumas galang dana untuk gempa dan tsunami Sulteng
Sumber: https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/351954-Siswa-SD-dan-SMPBanyumas-Galang-Dana-untuk-Gempa-dan-Tsunami-Sulteng

Contoh penerapan sila ketiga Pancasila: menjaga kerukunan hidup antar
warga sekolah; tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, ras,
golongan, gender, dan kelas sosial; mengikuti upacara bendera dengan
khidmat; aktif mengikuti kegiatan kepramukaan dan paskibra (pasukan
pengibar bendera) baik di lingkup internal sekolah, antarsekolah, dan
nasional.

Gambar 3 Latihan paskibra pelajar SMP di sekolah
Sumber: http://ppijakartabarat.com/articles?page_id=9&parent=8&article_detail=22

Contoh penerapan sila keempat: ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua
OSIS; membiasakan bermusyawarah mufakat untuk menentukan kebijakankebijakan sekolah; menghormati pendapat teman lain dan tidak memaksakan
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kehendak;

serta

memberi

kesempatan

kepada

teman

lain

untuk

mengemukakan pendapat. Contoh penerapan sila kelima: melaksanakan piket
sekolah dengan penuh disiplin dan tanggungjawab; mematuhi tata tertib
sekolah; mengembangkan sikap kerjasama positif antar warga sekolah;
mengerjakan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan
penuh tanggungjawab; lapang dada membantu teman jika mengalami
kesulitan belajar agar dapat belajar dengan mandiri; gotong-royong ikut kerja
bakti membersihkan lingkungan sekolah; membiasakan menjaga kebersihan
dan keasrian lingkungan sekolah; mengelola uang jajan di sekolah dengan
baik; ikut memajukan dan mengembangkan koperasi sekolah dan kantin
kejujuran.

C. Penerapan di Lingkungan Masyarakat
Contoh penerapan sila pertama Pancasila: ikut dalam kegiatan keagamaan di
masyarakat sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya; mengembangkan
sikap saling menghormati kepada anggota masyarakat yang berlainan agama
dan kepercayaan; memberikan kesempatan dan menghormati tetangga untuk
menjalankan ibadahnya sesuai agama dan kepercayaannya; serta tidak
memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada anggota masyarakat lain.
Contoh penerapan sila kedua Pancasila: membantu tetangga dan anggota
masyarakat yang terkena musibah atau yang membutuhkan; ikut melawat jika
ada anggota masyarakat yang meninggal dunia; mengembangkan sikap
tenggang rasa dan tepa selira antar anggota masyarakat; memperlakukan
tetangga dan anggota masyarakat lain dengan baik sesuai harkat dan martabat
kemanusiaan. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila di lingkungan
masyarakat misalnya: menjaga kerukunan hidup dan persatuan di
masyarakat; menjalin silaturahmi antar warga masyarakat.
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Gambar 4 Keikutsertaan warga dalam pemilihan kepala desa
Sumber: http://desa-subang.kuningankab.go.id/photo-galeri/pemilihan-kepala-desa

Contoh penerapan sila keempat Pancasila misalnya: ikut berpartisipasi
memilih kepala desa, ketua RT dan RW; ikut memberikan masukan terhadap
kebijakan-kebijakan desa; membiasakan musyawarah mufakat dalam
kegiatan rembug desa, rapat RT/RW, dan musyawarah kampung;
menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah desa; serta aktif
mengikuti kegiatan Karang Taruna.
Contoh penerapan sila kelima Pancasila, misalnya: mematuhi norma dan tata
tertib yang berlaku di masyarakat; gotong royong dalam kerja bakti
membersihkan lingkungan kampung; pengelolaan sistem pengairan bersama
untuk pertanian di desa (di Bali dikenal dengan istilah “subak”); gotong royong
di bidang pertanian dan sosial kemasyarakatan lainnya (di Sulawesi Utara
dikenal dengan istilah “Mapalus); mengembangkan koperasi desa berbasis
kekeluargaan; mengembangkan Bank Sampah di kampung.
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D. Penerapan di Lingkungan Kehidupan Berbangsa dan

Bernegara
Contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara misalnya mengecam dan mencegah masuknya paham atheisme di
Indonesia; mengembangkan sikap bekerja sama antara pemeluk agama
penganut kepercayaan yang berbeda-beda dengan tetap mengedepankan
sikap saling menghormati agama dan kepercayaannya masing-masing;
membina kerukunan hidup sesama umat beragama, antar umat beragama dan
kepercayaan,

serta

antar

umat

beragama

dengan

pemerintah,

mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, serta tidak
memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Contoh penerapan sila kedua Pancasila: mengakui dan memperlakukan
manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya; mengakui persamaan
derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedabedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan
sosial, warna kulit, dan sebagainya; mengembangkan sikap saling mencintai
sesama manusia dan tidak semena-mena terhadap orang lain; mengecam dan
mencegah ujaran kebencian, mempergunakan media sosial secara santun, arif
dan bijaksana untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; aktif dalam
kegiatan PMI nasional dan internasional; menjadi relawan dan ikut
berpartisipasi mengumpulkan dana kemanusiaan untuk korban perang dan
korban bencana alam baik skala nasional dan internasional. Contoh penerapan
sila ketiga Pancasila, misalnya: TNI yang siap ditugaskan di daerah perbatasan
untuk menjaga kedaulatan negara; ikut dalam pertukaran pelajar nasional;
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; tidak mudah terprovokasi.
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Contoh penerapan sila keempat Pancasila, misalnya: ikut mempergunakan hak
pilih dalam pemilu; tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain;
ikut mengawasi serta memberikan masukan dan saran yang membangun
terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah; pemerintah mengutamakan
musyawarah mufakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan, pemerintah
mengutamakan aspirasi dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi
dan golongan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan; menghormati dan
menjunjung tinggi hasil musyawarah mufakat.
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Gambar 5 Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan bersama petugas menunjukan barang bukti
uang hasil OTT KPK di Lampung
Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/24/

Contoh penerapan sila kelima Pancasila, misalnya: mendukung aparat
pemerintah dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi, kolusi, dan
nepotisme; taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia; melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara
dengan baik; membiasakan hidup hemat energi dan mengelola sumber daya
alam dengan bijaksana; mengabdikan diri sesuai dengan profesi di daerah
terpencil demi mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial;
mendorong dan mendukung pemerintah dalam program-program pelestarian
lingkungan hidup.
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A. Soal-Soal USBN Tahun 2016/2017
Berikut ini contoh soal-soal USBN topik Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa dengan kompetensi dasar:
3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
Tabel 3 Soal-Soal USBN Tahun 2016/2017

No.
1

Soal
Perilaku yang mencerminkan penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila
adalah ....
A.

membina kerukunan hidup antarsesama umat seagama

B.

mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia

C.

sanggup rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

D.

tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

IPK yang

: 3.1.7 Menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar

bersesuaian

negara dan pandangan hidup bangsa

Disajikan

: -

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:

Perilaku yang mencerminkan penerapan nilai-nilai
sila kedua Pancasila
Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa
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No.

Soal

2

Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan
secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia, nilai – nilai kebenaran dan keadilan
mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
merupakan butir pengamalan Pancasila pada ....
A. sila 1

C. sila 3

B. sila 2

D. sila 4

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

IPK yang

: 3.1.7 Menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar

bersesuaian

negara dan pandangan hidup bangsa
Butir pengamalan Pancasila yang berbunyi
keputusan yang diambil harus dapat
dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan

Disajikan

: Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia, nilai – nilai kebenaran dan
keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan
demi kepentingan bersama

Ditanyakan

: Sila Pancasila

Materi yang

: Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara

dibutuhkan
No.
3

dan pandangan hidup bangsa
Soal

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna ….
A. cara pandang bagi bangsa yang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia
B. gambaran bangsa yang mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa
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C. pedoman dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan
negara
D. lambang negara yang dibuat pendiri negara dan diyakini
kebenarannya
Identifikasi
Level Kognitif

: L1

IPK yang

:

3.1.1 Menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar

bersesuaian

negara

Disajikan

: -

Ditanyakan

: Makna Pancasila sebagai dasar negara

Materi yang
dibutuhkan

: Makna Pancasila sebagai dasar negara

No.
4

Soal
Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber
hukum. Konsekuensinya adalah ...
A. isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila
B. nilai-nilai Pancasila merupakan penjabaran dari Undang-undang
Dasar Indonesia Tahun 1945
C. Pancasila menempati urutan tertinggi setelah Undang-undang Dasar
Republik Indonesia 1945
D. nilai-nilai Pancasila harus menyesuaikan peraturan perundangundangan di Indonesia

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

IPK yang

: 3.1.3 Mengidentifikasi fungsi Pancasila sebagai dasar

bersesuaian

negara
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Disajikan

: Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber
dari segala sumber hukum

Ditanyakan

Materi yang
dibutuhkan

:

:

Konsekuensi Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum
fungsi Pancasila sebagai dasar negara

No.
5

Soal
Simaklah ilustrasi berikut!
Ada seorang wanita buta yang akan menyeberang jalan, tetapi arus
lalu lintas cukup ramai, wanita buta tersebut kelihatan kebingungan.
Berdasarkan ilustrasi tersebut sebagai seorang siswa yang sadar akan
nilai-nilai Pancasila, tindakan yang kamu lakukan adalah ….
A. pura-pura tidak melihat wanita buta tersebut
B. membantu menyeberangkan dengan meminta imbalan
C. masa bodoh karena kita tidak mengenal wanita tersebut
D. segera menyeberangkan wanita buta tersebut dengan ikhlas

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

IPK yang

: 3.1.9 Menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai

bersesuaian

pandangan hidup bangsa

Disajikan

: Ilustrasi

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan
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:

Tindakan yang dilakukan apabila melihat ilustrasi
tersebut
Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa

B. Soal-Soal USBN Tahun 2017/2018
Berikut ini contoh soal-soal USBN topik Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa dengan kompetensi dasar:
3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
Tabel 4 Soal-Soal USBN Tahun 2017/2018

No.
1

Soal
Perhatikan beberapa kalimat berikut.
1)

Bono dan Lala menjenguk Sofia yang sedang sakit di rumah sakit

2)

Pak RT menyelesaikan perselisihan antar tetangga melalui
musyarawah mufakat

3)

Rena seorang siswi SMP Mulia Bakti terpilih menjadi anggota
Paskibra Nasional

4)

KPK berhasil melakukan tangkap tangan pelaku kasus korupsi
proyek pembangunan jembatan di daerah tertentu

5)

Pemerintah melindungi dan menjamin umat beragama dan
aliran kepercayaan untuk beribadah menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing

Berdasarkan kalimat di atas, analisislah penerapan nilai-nilai Pancasila
dari sila 1 sampai dengan sila 5 secara hierarkhis. Susunan urutan yang
benar ditunjukkan nomor ….
A.

1), 2), 3), 4), dan 5)

C. 4), 5), 1), 3) dan 2)

B.

2), 1), 5), 4), dan 3)

D. 5), 1), 3), 2), dan 4)

Identifikasi
Level Kognitif

: L3
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IPK yang

: 3.1.8 Menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar

bersesuaian

negara
3.1.9

Menelaah

nilai-nilai

Pancasila

sebagai

pandangan hidup bangsa
Beberapa kalimat yang menunjukan contoh
Disajikan

:

penerapan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila pada
kehidupan pergaulan sehari-hari, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara

Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

:

:

Analisis penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila 1
sampai dengan sila 5 secara hierarkhis
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa

No.
2

Soal
Perhatikan nilai-nilai Pancasila berikut!
1) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
2) Mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama
3) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa
4) Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang
merata
5) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia
6) Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan
dan kesejahteraan bersama
Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sila ketiga ditunjukkan nomor ….
A. 1), 3), dan 5)

C. 1), 4), dan 5)

B. 2), 4), dan 6)

D. 2), 3), dan 6)

Identifikasi
Level Kognitif
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: L2

IPK yang

: 3.1.7 Menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar

bersesuaian

negara dan pandangan hidup bangsa

Disajikan

: Nilai-nilai Pancasila

Ditanyakan

: Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sila ketiga

Materi yang
dibutuhkan

:

Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa

No.
3

Soal
Amatilah gambar berikut.

Upacara bendera yang dilaksanakan rutin setiap hari senin merupakan
penerapan Pancasila sebagai….
A. dasar negara

C. ideologi bangsa

B. falsafah bangsa

D. pandangan hidup bangsa

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

IPK yang

: 3.1.7 Menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar

bersesuaian

negara dan pandangan hidup bangsa
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Gambar peserta didik sedang mengikuti upacara

Disajikan

:

Ditanyakan

: Penerapan nilai-nilai Pancasila

Materi yang

:

dibutuhkan
No.
4

bendera yang dilaksanakan rutin setiap hari senin

Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa
Soal

Perhatikan pernyataan - pernyataan berikut!
(1)

Pancasila dijadikan pemersatu kelompok tertentu

(2)

Pancasila menjadi pedoman penyelenggaraan negara

(3)

Pancasila sebagai ideologi tetutup

(4)

Pancasila sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan nomor ….
A. (1) dan (3)
B. (2) dan (4)
C. (3), dan (4)
D. (1) dan (2)
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Identifikasi
Level Kognitif

: L1

IPK yang

:

3.1.2 Menjelaskan pentingnya kedudukan Pancasila

bersesuaian

sebagai dasar negara

Disajikan

: Pernyataan-pernyataan

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:

Pernyataan yang menunjukan kedudukan Pancasila
sebagai dasar negara
Pentingnya kedudukan Pancasila sebagai dasar
negara

No.
5

Soal
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berfungsi untuk ….
A. menunjukkan arah atau tujuan yang akan dicapai sesuai dengan citacita bangsa
B. menyeleksi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
pemerintah
C. menunjukan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang
dicita-citakan
D. menyaring pengaruh-pengaruh negatif yang dibawa dari ideologiideologi luar negeri
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Identifikasi
Level Kognitif

: L1

IPK yang

: 3.1.6 Mengidentifikasi fungsi Pancasila sebagai

bersesuaian

pandangan hidup bangsa

Disajikan

: -

Ditanyakan

: Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Materi yang
dibutuhkan
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: Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran pada unit ini terdiri dari 3 aktivitas pembelajaran.
Aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan pendekatan saintifik
dan berpusat pada peserta didik.

Aktivitas 1
Pada aktivitas 1, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan peserta didik
menggunakan model pembelajaran

discovery learning melalui metode

brainstorming (curah pendapat), diskusi, tanya jawab. Media pembelajaran
yang digunakan dalam aktivitas 1 ini antara lain: power point, LCD, laptop,
whiteboard, spidol whiteboard, LKPD 1. Alokasi waktu untuk aktivitas 1 adalah
1 kali pertemuan = 120 menit (3 x 40 menit). Kegiatan pembelajaran pada
aktivitas 1 ini digunakan untuk IPK berikut.
Indikator Sikap Spritual
1.1.1 Menampilkan

sikap

Indikator Sikap Sosial

syukur 2.1.1 Membiasakan sikap toleransi yang

kepada Tuhan Yang Maha Esa

mencerminkan

dengan menghargai konsensus

Pancasila sebagai dasar negara dan

nasional

pandangan hidup bangsa

Pancasila

sebagai

nilai-nilai

luhur

dasar negara dan pandangan 2.1.2 Membiasakan sikap peduli yang
hidup bangsa
1.1.2 Membiasakan

mencerminkan
beribadah

kepada Tuhan Yang Maha Esa
sebagai bentuk rasa syukur

nilai-nilai

luhur

Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa
2.1.3 Membiasakan sikap kerjasama yang
mencerminkan

nilai-nilai
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luhur

atas

konsensus

nasional

Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa

dan pandangan hidup bangsa
Indikator Pengetahuan

Indikator Keterampilan

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.1.1 Menjelaskan makna Pancasila

4.1.1 Menyaji hasil pengumpulan informasi

sebagai dasar negara
3.1.2 Menjelaskan pentingnya

makna Pancasila sebagai dasar negara
4.1.2 Menyaji hasil pengumpulan

kedudukan Pancasila sebagai

informasi pentingnya kedudukan

dasar negara

Pancasila sebagai dasar negara

3.1.3 Mengidentifikasi fungsi
Pancasila sebagai dasar negara
3.1.4 Menjelaskan makna Pancasila
sebagai pandangan hidup
bangsa
3.1.5 Menjelaskan pentingnya
kedudukan Pancasila sebagai
pandangan hidup bangsa
3.1.6 Mengidentifikasi fungsi
Pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa
3.1.7 Menerapkan nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa

4.1.3 Menyaji hasil pengumpulan
informasi fungsi Pancasila sebagai
dasar negara
4.1.4 Menyaji hasil pengumpulan informasi
makna Pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa
4.1.5 Menyaji hasil pengumpulan informasi
pentingnya kedudukan Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa
4.1.6 Menyaji hasil pengumpulan
informasi fungsi Pancasila sebagai
pandangan hidup bangsa
4.1.7 Menyajikan hasil laporan penerapan
nilai-nilai Pancasila sebagai dasar
negara dan pandangan hidup bangsa
dalam kehidupan sehari-hari

Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada aktivitas 1 dapat dilihat
pada tabel berikut.
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Tabel 5 Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada aktivitas 1

TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

A. Kegiatan Pendahuluan
Orientasi

1. Peserta didik mengucapkan salam dan

10 menit

berdoa bersama-sama menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing
2. Peserta didik diajak untuk memeriksa
kebersihan dan kerapian di kelas.
3. Peserta didik diajak untuk peduli terhadap
teman

sekelasnya

dengan

memeriksa

peserta didik yang hadir dan tidak hadir
Pemberian
acuan

4. Peserta

didik menyimak ketika

guru

menyampaikan kompetensi yang akan
dicapai, garis besar cakupan materi dan
kegiatan yang akan dilakukan.

Motivasi

5. Peserta

didik

didorong

untuk

mengidentifikasi manfaat materi ini melalui
brainstorming (curah pendapat)
6. Peserta didik menyanyikan lagu “Garuda
Pancasila”
7. Melalui brainstorming (curah pendapat)
peserta

didik

mengidentifikasi

didorong
makna

lagu

untuk
“Garuda

Pancasila” dan mengkorelasikannya dengan
materi pada pertemuan ini
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TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

8. Peserta didik diminta membaca bahan

15 menit

B. Kegiatan Inti
Sintak 1
Stimulation

bacaan mengenai hakikat Pancasila sebagai

(memberi

dasar negara, hakikat Pancasila sebagai

stimulus/

pandangan hidup bangsa, serta penerapan

rangsangan)

nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa pada unit
pembelajaran ini
9. Masing-masing peserta didik diminta untuk
membuat satu (1) pertanyaan berkaitan
dengan

bahan

bacaan

pada

unit

pembelajaran ini
10. Peserta didik diminta membuat kelompok
masing-masing kelompok terdiri dari 4-5
orang
Sintak 2

11. Peserta

didik

dalam

kelompoknya

secara

musyawarah

Problem

mendiskusikan

Statement

mufakat

(pernyataan/

disepakati menjadi satu (1) pertanyaan

identifikasi

yang

masalah)

bersama-sama

satu

akan

kelompok

(1)

dicari

pertanyaan
jawabannya

oleh

tersebut.

anggota

yang
secara
dalam

Pertanyaan

dan

jawabannya dituliskan dalam LKPD 1.
12. Peserta didik diberikan LKPD 1 dan
mencermatinya,
hipotesis

(dugaan

serta

merumuskan

sementara)

untuk

mengerjakan dan menjawab LKPD 1 secara
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15 menit

TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

kooperatif/kerjasama

dengan

kelompoknya sesuai dengan format pada
LKPD 1.
Sintak 3

13. Peserta didik membaca bahan bacaan pada

Data

unit pembelajaran ini dan sumber bacaan

Collecting

lain yang relevan untuk mengumpulkan

(mengumpulk

informasi berkaitan dengan jawaban pada

an data)

LKPD 1

Sintak 4

14. Peserta didik mengolah data dan informasi

Data

yang diperoleh secara cepat, cermat, tepat,

Processing

dan

(mengolah

kelompoknya,

data)

pengolahan data dalam bentuk laporan.

Sintak 5

kerjasama

yang

serta

baik

menyajikan

15 menit

20 menit

dalam
hasil

15. Peserta didik menyajikan laporan hasil

Verification

pengerjaan LKPD 1, melakukan verifikasi

(pembuktian)

dan pemeriksaan melalui proses presentasi

30 menit

dan diskusi antar peserta didik (sampel
kelompok yang presentasi dapat dipilih
secara acak dengan sistem undian)
16. Peserta didik melakukan proses konfirmasi
kepada guru melalui proses tanya jawab
17. Peserta didik memperhatikan penjelasan
dan penguatan materi dari guru
Sintak 6

18. Masing-masing

kelompok

Generalization

kesimpulan

hasil

(menyimpulka

bertanggungjawab

dari

memaparkan

diskusi

10 menit

secara

n)
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TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

C. Kegiatan Penutup
19. Peserta didik diberikan penugasan berupa membuat resume

5 menit

secara mandiri mengenai materi yang dipelajari dalam
pertemuan ini
20. Peserta didik melakukan refleksi proses pembelajaran
berkaitan dengan metode yang diterapkan guru pada
pertemuan ini secara mandiri
21. Peserta didik bersama-sama guru menyimpulkan materi
yang dipelajari dan keseluruhan proses pembelajaran pada
pertemuan ini
22. Peserta didik diminta membaca materi yang akan dipelajari
pada pertemuan berikutnya secara mandiri
23. Peserta didik diminta untuk menutup pelajaran pada
pertemuan ini dengan mengucapkan syukur dan berdoa
kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pembelajaran
berlangsung aman, lancar, dan tertib

Aktivitas 2
Pada aktivitas 2, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan peserta didik
menggunakan model pembelajaran discovery learning melalui metode
brainstorming (curah pendapat), window shopping, diskusi, tanya jawab,
portofolio. Alokasi waktu untuk aktivitas 2 adalah 1 kali pertemuan = 120
menit (3 x 40 menit). Media pembelajaran yang digunakan dalam aktivitas 2
ini antara lain: power point, LCD, laptop, whiteboard, spidol whiteboard,
lem/dobel tip; kertas plano; spidol hitam dan berwarna, kertas post it, gambar,
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LKPD 2. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas 2 ini digunakan untuk IPK
berikut.
Indikator Sikap Spritual

Indikator Sikap Sosial

1.1.1 Menampilkan sikap syukur 2.1.1 Membiasakan sikap toleransi yang
kepada Tuhan Yang Maha

mencerminkan

Esa dengan menghargai

Pancasila sebagai dasar negara dan

konsensus

pandangan hidup bangsa

nasional

nilai-nilai

luhur

Pancasila sebagai dasar 2.1.2 Membiasakan sikap peduli yang
negara

dan

pandangan

mencerminkan

hidup bangsa

nilai-nilai

luhur

Pancasila sebagai dasar negara dan

1.1.2 Membiasakan

beribadah

pandangan hidup bangsa

kepada Tuhan Yang Maha 2.1.3 Membiasakan sikap kerjasama yang
Esa sebagai bentuk rasa

mencerminkan

nilai-nilai

luhur

syukur

Pancasila sebagai dasar negara dan

atas konsensus nasional

pandangan hidup bangsa

Pancasila sebagai dasar
negara

dan

pandangan

hidup bangsa
Indikator Pengetahuan

Indikator Keterampilan

Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.1.8 Menelaah nilai-nilai

4.1.8

Menyaji

hasil

telaah

nilai-nilai

Pancasila sebagai dasar

Pancasila sebagai dasar negara

negara

dalam kehidupan sehari-hari

3.1.9 Menelaah nilai-nilai

4.1.9

Menyaji

hasil

telaah

nilai-nilai

Pancasila sebagai

Pancasila sebagai pandangan hidup

pandangan hidup bangsa

bangsa dalam kehidupan sehari-hari

Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada aktivitas 2 dapat dilihat
pada tabel berikut.
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Tabel 6 Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada aktivitas 2

TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

A. Kegiatan Pendahuluan
Orientasi

1. Peserta didik mengucapkan salam dan
berdoa bersama-sama menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing
2. Peserta didik diajak untuk memeriksa
kebersihan dan kerapian di kelas.
3. Peserta didik diajak untuk peduli terhadap
teman

sekelasnya

dengan

memeriksa

peserta didik yang hadir dan tidak hadir
Pemberian
acuan

4. Peserta

didik menyimak ketika

guru

menyampaikan garis besar cakupan materi
dan kegiatan yang akan dilakukan.

Apersepsi

5. Peserta didik didorong oleh guru untuk
mengaitkan materi pada pertemuan ini
dengan

materi

pada

pertemuan

sebelumnya
Motivasi

6. Peserta didik menyanyikan lagu “Pancasila
Rumah Kita” ciptaan Franky S
7. Melalui brainstorming (curah pendapat)
peserta

didik

didorong

untuk

mengidentifikasi makna lagu “Pancasila
Rumah Kita” dan mengkorelasikannya
dengan materi pada pertemuan ini
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10 menit

TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

B. Kegiatan Inti
Sintak 1

8.

Peserta didik ditunjukan beberapa gambar

Stimulation

berkaitan

dengan

(memberi

disampaikan.

materi

yang

15 menit

akan

stimulus/
rangsangan)
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TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

9. Peserta didik diajak untuk mengkaitkan
gambar-gambar tersebut dengan materi
yang

akan

disampaikan

melalui

brainstorming (curah pendapat).
10. Peserta didik diminta membuat 5 kelompok
Sintak 2

11. Masing-masing kelompok mencari artikel

Problem

yang berkaitan dengan contoh penerapan

Statement

nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara

(pernyataan/

dan pandangan hidup bangsa, kemudian

identifikasi

dilakukan telaah terhadap artikel tersebut

masalah)

sesuai dengan petunjuk kerja pada LKPD 2.
12. Pembagian kerja 5 kelompok tersebut
sebagai berikut.
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15 menit

TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

Nama

Pembagian Kerja Kelompok

Kelompok
Sila 1

Mencari dan menelaah artikel
penerapan nilai-nilai Pancasila
sila 1

Sila 2

Mencari dan menelaah artikel
penerapan nilai-nilai Pancasila
sila 2

Sila 3

Mencari dan menelaah artikel
penerapan nilai-nilai Pancasila
sila 3

Sila 4

Mencari dan menelaah artikel
penerapan nilai-nilai Pancasila
sila 4

Sila 5

Mencari dan menelaah artikel
penerapan nilai-nilai Pancasila
sila 5

13. Peserta

didik

mencermati

LKPD

2,

merumuskan hipotesis untuk menjawab
dan menyelesaikan LKPD 2 dengan saling
bekerjasama dalam kelompoknya
Sintak 3

14. Peserta didik menyiapkan berbagai sumber

Data

literasi untuk mencari artikel dan sebagai

Collecting

bahan untuk mengumpulkan data

15 menit

(mengumpulk
an data)
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TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN
Sintak 4

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

15. Peserta didik mengolah data dan informasi

20 menit

Data

yang diperoleh untuk menyelesaikan LKPD

Processing

2 dengan baik.

(mengolah
data)

16. Peserta didik dengan bekerjasama dalam
kelompoknya menyajikan hasilnya di kertas
plano secara kreatif dan inovatif

Sintak 5

17. Peserta didik melakukan verifikasi dan

Verification

pemeriksaan secara cermat melalui proses

(pembuktian)

penyajian hasil dengan metode window
shopping

(masing-masing

menempelkan

hasil

kerja

kelompok
di

dinding

kemudian menentukan seorang anggota
kelompoknya

yang

bertugas

untuk

mempresentasikan hasil kerja jika ada
anggota kelompok lain yang berkunjung
termasuk mencatat dan menjawab jika ada
pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan dari
kelompok lain yang berkunjung, kemudian
anggota kelompok yang berkunjung akan
memberikan penghargaan pada kelompok
yang dikunjungi dengan memberikan tanda
bintang pada kertas plano kelompok yang
dikunjungi. Jumlah tanda bintang yang
diberikan tergantung pada kualitas hasil
kerja,

presentasi

serta

jawaban

dan

tanggapan presenter), diskusi dan tanya
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30 menit

TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

jawab antar peserta didik dan antara
peserta didik dengan guru
18. Peserta didik melakukan proses konfirmasi
kepada guru melalui proses tanya jawab
19. Peserta didik memperhatikan penjelasan
dan penguatan materi dari guru
Sintak 6

20. Perwakilan kelompok yang dipilih secara

Generalization

acak

melalui

(menyimpulka

kesimpulan

n)

bertanggungjawab

undian

dari

hasil

10 menit

memberikan
diskusi

secara

C. Kegiatan Penutup
21. Di akhir kegiatan pembelajaran, peserta didik diberikan

5 menit

penugasan tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda dan
uraian. Penugasan ini dijadikan dasar bagi guru untuk
memberikan remidi dan pengayaan pada topik ini.
22. Peserta didik melakukan refleksi proses pembelajaran
berkaitan dengan metode yang diterapkan guru pada
pertemuan ini secara mandiri
23. Peserta didik bersama-sama guru menyimpulkan materi
yang dipelajari dan keseluruhan proses pembelajaran pada
pertemuan ini
24. Peserta didik diminta untuk menutup pelajaran pada
pertemuan ini dengan mengucapkan syukur dan berdoa
kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pembelajaran
berlangsung aman, lancar, dan tertib
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Aktivitas 3
Pada aktivitas 3, kegiatan pembelajaran dilaksanakan bagi guru yang akan
melaksanakan pengayaan. Aktivitas 3 kegiatan pembelajaran dilaksanakan
dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning melalui
metode brainstorming (curah pendapat), tayangan video, analisis artikel,
presentasi dan diskusi, serta tanya jawab. Alokasi waktu untuk aktivitas 3
adalah 1 kali pertemuan = 120 menit. Media pembelajaran yang digunakan
dalam aktivitas 3 ini antara lain: power point, LCD, laptop, whiteboard, spidol
whiteboard, LKPD 3, video, dan artikel. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas
3 ini digunakan untuk IPK berikut.
Indikator Sikap Spritual

Indikator Sikap Sosial

1.1.3 Menampilkan sikap syukur 2.1.1 Membiasakan sikap toleransi yang
kepada Tuhan Yang Maha

mencerminkan

Esa dengan menghargai

Pancasila sebagai dasar negara dan

konsensus

pandangan hidup bangsa

nasional

nilai-nilai

luhur

Pancasila sebagai dasar 2.1.2 Membiasakan sikap peduli yang
negara

dan

pandangan

hidup bangsa
1.1.4 Membiasakan

mencerminkan

nilai-nilai

luhur

Pancasila sebagai dasar negara dan
beribadah

pandangan hidup bangsa

kepada Tuhan Yang Maha 2.1.3 Membiasakan sikap kerjasama yang
Esa sebagai bentuk rasa

mencerminkan

syukur

Pancasila sebagai dasar negara dan

atas konsensus nasional

pandangan hidup bangsa

Pancasila sebagai dasar
negara

dan

hidup bangsa
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pandangan

nilai-nilai

luhur

Indikator Pengetahuan

Indikator Keterampilan

Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.1.10 Menyimpulkan penerapan

4.1.10

Menyajikan

hasil

kesimpulan

nilai-nilai Pancasila sebagai

penerapan

nilai-nilai

dasar negara dan

sebagai

pandangan hidup bangsa

pandangan hidup bangsa

dasar

Pancasila

negara

dan

Tabel 7 Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada aktivitas 3

TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

A. Kegiatan Pendahuluan
Orientasi

1. Peserta didik mengucapkan salam dan

10 menit

berdoa bersama-sama menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing
2. Peserta didik diajak untuk memeriksa
kebersihan dan kerapian di kelas.
3. Peserta didik diajak untuk peduli terhadap
teman

sekelasnya

dengan

memeriksa

peserta didik yang hadir dan tidak hadir
Pemberian
acuan

4. Peserta

didik menyimak ketika

guru

menyampaikan garis besar cakupan materi
dan kegiatan yang akan dilakukan.

Apersepsi

5. Peserta didik didorong oleh guru untuk
mengaitkan materi pada pertemuan ini
dengan

materi

pada

pertemuan

sebelumnya
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TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN
Motivasi

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

6. Peserta didik ditayangkan video “Risalah
Sidang Mengapa Pancasila Bagian 2”
(sumber:

diakses

dari

https://www.youtube.com/watch?v=S2zh
EyZkKI8)

7. Melalui brainstorming (curah pendapat)
peserta

didik

didorong

untuk

mengkorelasikan video dengan materi pada
pertemuan ini
B. Kegiatan Inti
Sintak 1

8. Peserta didik membaca artikel dengan judul

Orientasi

“Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila pada Masa

peserta didik

Kini” yang termuat dalam LKPD 3

pada masalah

9. Peserta didik mengamati, mengidentifikasi,
dan menemukan masalah yang termuat
dalam artikel pada LKPD 3
10. Peserta

didik

diorientasikan

untuk

menjawab dan menyelesaikan LKPD 3
dengan baik
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10 menit

TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN
Sintak 2

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

11. Peserta didik diminta membuat kelompok

10 menit

Mengorganisa

masing-masing kelompok terdiri dari 4-5

sikan peserta

orang

didik

untuk 12. Peserta didik bekerjasama dan membagi

belajar

tugas dalam kelompoknya
13. Peserta didik menyiapkan berbagai sumber
literasi/referensi yang relevan

Sintak 3

14. Peserta didik melakukan penyelidikan

Membimbing

dengan cermat dan teliti untuk mencari

penyelidikan

data-data/ informasi yang diperlukan guna

individu

menemukan solusi/penyelesaian berkaitan

maupun

dengan

kelompok

membuat rekomendasi kepada pihak-pihak

permasalahan

pada

25 menit

artikel,

yang berwenang dan bertanggungjawab
untuk

menyelesaikan

permasalahan

tersebut, serta menyelesaikan LKPD 3
dengan baik
Sintak 4

15. Peserta

didik

data-data/

Mengembang

informasi

kan

memecahkan masalah dan menyelesaikan

dan

menyajikan
hasil karya

yang

mengolah

diperoleh

25 menit

untuk

LKPD 3
16. Peserta

didik

mengembangkan

dan

menyajikan hasil kerjanya secara kreatif
dan inovatif
Sintak 5

17. Perwakilan kelompok yang diundi secara

Menganalisis

acak melakukan presentasi, kelompok yang

dan

lain memberikan apresiasi.

35 menit
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TAHAPAN
PEMBELAJAR
AN
mengevaluasi

KEGIATAN PEMBELAJARAN

ALOKASI

(Berpusat pada peserta didik)

WAKTU

18. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum/

proses

membuat

kesimpulan

sesuai

dengan

pemecahan

masukan yang diperoleh dari kelompok

masalah

lain.
19. Peserta didik melakukan proses konfirmasi
kepada guru melalui proses tanya jawab
20. Peserta didik memperhatikan penjelasan
dan penguatan materi dari guru

C. Kegiatan Penutup
21. Peserta didik secara berkelompok diberikan tugas membuat
poster

yang

berisi

ajakan

untuk

menerapkan,

mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila
secara kreatif dan inovatif.
22. Peserta didik melakukan refleksi proses pembelajaran
berkaitan dengan metode yang diterapkan guru pada
pertemuan ini secara mandiri
23. Peserta didik bersama-sama guru menyimpulkan materi
yang dipelajari dan keseluruhan proses pembelajaran pada
pertemuan ini
24. Peserta didik diminta untuk menutup pelajaran pada
pertemuan ini dengan mengucapkan syukur dan berdoa
kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pembelajaran
berlangsung aman, lancar, dan tertib
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5 menit

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, serta
Penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Keluarga, Sekolah,
Masyarakat, Bangsa dan Negara
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : VIII/ 1
Tujuan LKPD

:

Melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan
makna dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa,
mengidentifikasi fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup
bangsa, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan
hidup bangsa dengan tepat.
Petunjuk Kerja :
1. Masing-masing peserta didik diminta untuk membuat satu (1) pertanyaan
berkaitan dengan bahan bacaan pada unit pembelajaran ini. Peserta didik dalam
kelompoknya mendiskusikan secara musyawarah mufakat satu (1) pertanyaan
yang disepakati menjadi satu (1) pertanyaan yang akan dicari jawabannya
secara bersama-sama oleh anggota dalam kelompok tersebut.
Pertanyaan
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Jawaban
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
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2. Untuk mengukur pemahaman kalian mengenai makna, kedudukan, dan fungsi
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, isilah titik-titik
pada tabel di bawah ini!

1. Makna

2. Kedudukan

3. Fungsi

Pancasila sebagai dasar

Pancasila sebagai pandangan

negara

hidup bangsa

………………………………………

………………………………………

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

………………………………………

………………………………………

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

a.

………………………………… a. …………………………………

b.

………………………………… b.

…………………………………

c.

………………………………… c.

…………………………………

d.

dst

dst

3. Tuliskan contoh penerapan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa
dan negara dengan mengisi tabel berikut.
Sila-Sila
Pancasila

Contoh Penerapan Nilai-Nilai Pancasila
di keluarga

di sekolah

di masyarakat

1
2
3
4
5
4. Presentasikanlah hasil kerja kelompok kalian!
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Berbangsa & bernegara

Lembar Kerja Peserta Didik 2
Telaah Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara
dan Pandangan Hidup Bangsa
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : VIII/ 1
Tujuan LKPD

:

Melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menelaah nilainilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan baik.
Petunjuk Kerja :
1. Bacalah bagian aplikasi di dunia nyata pada unit pembelajaran ini, serta
literasi/referensi lain yang relevan!
2. Bentuklah 5 kelompok (pembentukan kelompok dapat dibaca pada langkahlangkah kegiatan aktivitas 2 unit pembelajaran ini)!
3. Carilah artikel yang berkaitan dengan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga, sekolah,
masyarakat, berbangsa dan bernegara (masing-masing lingkungan diberikan
contoh 1 artikel)!
4. Buatlah ringkasan/ rangkuman mengenai artikel tersebut dengan bahasamu
sendiri secara singkat, jelas, dan mudah dipahami!
Ringkasan/ Rangkuman Artikel
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5. Telaahlah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
yang termuat dalam artikel tersebut, sesuai format pada tabel berikut
Judul Artikel

: …………………………………………….

Sumber Artikel

: …………………………………………….

Contoh Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Sila : ……………………………………………..
Penerapan di Lingkungan

No

: ……………………………………………..

Penjelasan/ Keterangan nilai-

Perwujudan

nilai Pancasila yang termuat

sikap dan perilaku yang termuat

dalam artikel

dalam artikel

6. Uraikan tantangan dan hambatan (permasalahan riil) yang muncul dan terjadi di
dunia nyata berkaitan dengan artikel kalian.
Uraian Tantangan dan Hambatan (Permasalahan Riil)
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7. Analisislah solusi/ penyelesaian dari tantangan dan hambatan (permasalahan)
tersebut, serta berikan rekomendasi pada pihak-pihak/ instansi yang berwenang
dan bertanggungjawab.
No

Solusi/ Penyelesaian

Pihak-pihak/ instansi yang berwenang dan
bertanggungjawab

8. Sajikan hasil kerja kalian dari nomor 1 sampai 5 pada kertas plano yang tersedia
secara kreatif dan inovatif!
9. Tempelkan hasil kerja kalian di dinding kelas dan presentasikanlah hasil kerja
kelompok kalian!

Lembar Kerja Peserta Didik 3
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : VIII/ 1
Tujuan LKPD

:

Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik
menyimpulkan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa dengan tepat.
Petunjuk Kerja :
1. Bacalah artikel berikut!
Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila pada Masa Kini
Ditulis oleh Bambang Sumardjoko
Guru Besar Ilmu Pendidikan
dan Direktur Sekolah Pascasarjana UMS
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Bagi kita, bangsa dan negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan
dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedudukan dan fungsi
Pancasila ini bersifat hakiki sehingga berbagai kedudukan dan fungsi
Pancasila yang lain, seperti jiwa dan kepribadian bangsa, ideologi
nasional, perjanjian luhur, tujuan bangsa, kepribadian manusia
Indonesia, dapat dikembalikan pada sifat hakiki.
Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan
dipedomani seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penghayatan yang
mendalam atas nilai-nilai dasar Pancasila akan memperkuat identitas,
jati diri, dan karakter masyarakat Indonesia yang berkepribadian
Pancasila.
Namun, kedudukan formal Pancasila yang sangat kuat sering tampak
tidak selalu sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan
sosial sehari-hari. Pancasila belum menjadi etos bangsa. Bahkan hasil
penelitian Badan Pengkajian MPR menyimpulkan bahwa lebih dari
50% produk undang-undang yang dikeluarkan pasca-Reformasi tidak
merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti nilai-nilai Pancasila
diabaikan dan belum ditaati sebagaimana mestinya. Mereka telah lupa
memiliki dasar negara dan pedoman hidup Pancasila.
Fenomena lain juga menunjukkan bahwa cara pandang pada sebagian
masyarakat yang berwawasan Nusantara dan menjunjung tinggi
kebinekaan mulai luntur dan hampir berada pada titik rendah. Kita
bisa dengan mudah menyaksikan berbagai komponen bangsa terlibat
dalam konflik dan terpecah-belah (lihat Pilkada 2017). Melemahnya
kekuatan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa juga
terjadi kepada sekelompok masyarakat atau generasi muda. Meskipun
tidak seluruhnya benar, sebagian besar menunjukkan bahwa banyak
generasi muda yang melupakan isi harfiah Pancasila, apalagi mengerti
Pancasila secara maknawi.
Secara historis, perkataan Pancasila sudah lama masuk dalam
khazanah Nusantara. Kemudian istilah Pancasila muncul kembali,
yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Ir Soekarno berpidato pada
sidang hari ketiga Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pidatonya Ir Soekarno
mengusulkan lima hal untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka
dan memberi nama Pancasila. Bangsa Indonesia mewarisi nilai-nilai
budaya dari nenek moyangnya. Sampai saat ini nilai-nilai budaya
tersebut melandasi tata kehidupan masyarakat Indonesia.
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Oleh para pendiri negara, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI), UUD negara ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus
1945. Di dalam Pembukaan UUD negara termaktub dasar negara
Pancasila. Ini berarti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam
Pembukaan UUD 1945 bersifat yuridis-konstitusional. Nilai Pancasila
sebagai norma dasar negara bersifat imperatif, mengikat, dan
memaksa semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara
RI untuk setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan
melestarikan.
(Sumber:https://nasional.sindonews.com/read/1210372/18/aktuali
sasi-nilai-nilai-pancasila-pada-masa-kini-1496431646 diakses pada
tanggal 25 Maret 2019)

2. Temukan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai
Pancasila masa kini yang termuat dalam artikel tersebut!
3. Tuliskan solusi/penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang
kalian temukan!
4. Tuliskan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang dan
bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut!
5. Tuliskan kesimpulan kalian mengenai aktualisasi nilai-nilai pancasila
pada masa kini sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
dengan bahasa kalian sendiri!
6. Presentasikanlah hasil kerja kelompok kalian
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C. Bahan Bacaan
1. Hakikat Pancasila sebagai Dasar Negara
a. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara
Suatu negara sangat penting memiliki dasar/ landasan/ fondasi negara. Dasar
negara merupakan ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu
negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Pada tanggal 18 Agustus 1945,
PPKI menetapkan dan mengesahkan UUD Tahun 1945, yang satu naskah
dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (didalam
pembukaan ini termuat dasar negara yaitu Pancasila). Peristiwa sejarah ini
memberikan konsekuensi hukum berupa penetapan Pancasila sebagai dasar
negara.
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki makna
(Taniredja, dkk, 2014: 6), antara lain: (1) Pancasila dijadikan dasar dalam
mengatur penyelenggaraan pemerintahan Negara sehingga pemegang
kekuasaan negara baik di tingkat pusat maupun daerah dalam membuat
peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik tidak boleh
bertentangan dengan Pancasila; (2) Pancasila merupakan sumber kaidah
hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia serta seluruh
unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah; (3) Pancasila
mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, artinya seluruh tatanan hidup
bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum
kostitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut; (4) Pancasila
meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum
dasar negara, baik berupa hukum dasar tertulis yang berwujud UndangUndang Dasar maupun hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dalam praktik
penyelenggaraan negara.
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Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang paling tepat, sebab: (1)
Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia; (2) Pancasila memiliki
potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa, serta mampu
mengikat unsur-unsur bangsa yang majemuk menjadi negara kesatuan; (3)
Pancasila menjamin kebebasan warganegara untuk beribadah menurut agama
dan keyakinannya; (4) Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia; (5) Pancasila memberikan landasan bagi bangsa
Indonesia dalam mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (6) Pancasila
memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia
sesuai dengan adat dan budaya bangsa; (7) Pancasila menjamin terwujudnya
masyarakat yang adil dan sejahtera (Pitoyo, 2012 :5).
b. Pentingnya Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridiskonstitusional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945 merupakan staatsfundamentalnorm atau norma fundamental
negara/ pokok kaidah fundamental negara, sebab didalamnya termuat
Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini juga menjelma dalam pasal-pasal UUD NRI
Tahun 1945. Kedudukan penting Pancasila sebagai dasar negara mencakup:
1) Pancasila sebagai dasar negara yakni sumber dari segala sumber hukum
(sumber tertib hukum) Indonesia; 2) Pancasila meliputi suasana kebatinan
(geistlichenhintergrund) dari Undang-Undang Dasar 1945; 3) Pancasila
mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar
tertulis maupun tidak tertulis; 4) Pancasila memuat norma yang
mengharuskan dan mewajibkan penyelenggara negara dan elit politik
memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur; 5) dasar pijakan/
pedoman penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik
Indonesia.
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c. Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara
Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara adalah sebagai sumber
kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia. Konsekuensinya isi
dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak
boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Ruslan Saleh (Pasha, 2013:111)
menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang
berkaitan dengan produk peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu: 1)
sebagai dasar dan pangkal tolak perundang-undangan Indonesia; 2) sebagai
papan uji bagi perundang-undangan Indonesia; 3) sebagai sumber bahan
hukum dari perundang-undangan Indonesia itu sendiri.

2. Hakikat Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
a. Makna Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Setiap bangsa yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah
mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan ”pandangan hidup”.
Melalui pandangan hidup ini pula, suatu bangsa memiliki pedoman dalam
menghadapi persoalan yang timbul, sehingga dapat dikatakan pandangan
hidup sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa.
Pandangan hidup bangsa didefinisikan sebagai nilai-nilai hidup yang meliputi
kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religius yang telah meresap ke dalam
jiwa, menjelma menjadi sikap dan cara-cara hidup masyarakat (Daroeso dan
Suyahmo, 1991: 26).
Pancasila sebagai falsafah/pandangan hidup bangsa (weltanschauung)
dimaknai sebagai pegangan/ petunjuk dalam kehidupan sehari-hari untuk
mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat
Indonesia yang beraneka ragam sifatnya (Effendy, 1995:43-44). Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai luhur yang
terkristalisasi dalam kehidupan sosial suatu masyarakat dan harus tercermin
dalam dimensi kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan
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negara. Pancasila sebagai pandangan/falsafah hidup bangsa digali dan
intisarikan dari kepribadian bangsa yang menjadi ciri-ciri khas dari bangsa
Indonesia, serta pencerminan dari peradaban, keadaban kebudayaan, dan
keluhuran budi bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai
pandangan hidup bangsa merupakan pegangan, pedoman, arahan yang
mengikat seluruh warga masyarakat, baik secara perorangan maupun sebagai
kesatuan bangsa sehingga setiap tingkah laku dan perbuatan kita harus dijiwai
oleh nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila.
b. Pentingnya Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Pancasila sebagai falsafah/ pandangan hidup memiliki kedudukan yang sangat
penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab memberikan
wawasan menyeluruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena
nilai-nilai Pancasila terdiri dari kesatuan rangkaian yang digali dari nilai-nilai
luhur bangsa Indonesia; menjadi pedoman, pegangan, arahan tingkah laku
seluruh komponen bangsa; serta solusi atas segala persoalan-persoalan yang
dihadapi.
c.

Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai fungsi (Pitoyo,dkk, 2012: 15)
sebagai berikut: (1) membuat bangsa kita berdiri kokoh dan memiliki daya
tahan terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; (2)
menunjukkan arah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa,
sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945; (3) menjadi pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai
masalah dan tatangan di berbagai bidang; (4) mendorong timbulnya semangat
dan kemampuan untuk membangun diri bangsa Indonesia; (5) menunjukkan
gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan; (6)
memberi kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh
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kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi
modern.

3. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan
Hidup Bangsa
Nilai adalah salah satu bidang kajiaan filsafat yaitu filsafat nilai. Istilah nilai
berarti “keberhargaan” atau “kebaikan, serta kata kerja yang merujuk pada
suatu tindakan kejiwaan tertentu (Frankena dalam Kaelan, 2004). Nilai selalu
hadir dalam kehidupan manusia dalam bentuk sikap, perilaku, dan tindakan
manusia dalam interaksi dengan lingkungan sosial dan fisik (Dimyati, 2006:
4). Nilai-nilai berkaitan dengan sesuatu yang berharga (kualitas), berguna,
bermanfaat, indah, dan baik dari suatu obyek baik yang berupa barang/ benda,
keadaan, tindakan, peristiwa dan sebagainya (Suwarno Winarno, 2012: 21).
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
mempunyai ciri khas/karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain
yang ada di dunia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan
melaksanakan butir-butir pengamalan Pancasila dari sila pertama hingga
kelima (Tap MPR No I/MPR/2003).
Tabel 8 Butir-butir pengamalan Pancasila

Lambang
Sila-Sila
Pancasila

Sila-Sila
Pancasila

Butir-butir pengamalan

1. Ketuhanan
1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan
Yang Maha
ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Esa
2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing menurut dasar
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3) Mengembangkan sikap hormat menghormati
dan bekerja sama antara pemeluk agama
penganut kepercayaan yang berbeda-beda
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
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Lambang
Sila-Sila
Pancasila

Sila-Sila
Pancasila

Butir-butir pengamalan

4) Membina kerukunan hidup di antara sesama
umat beragama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.
5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa adalah masalah yang menyangkut
hubungan pribadi manusia Tuhan Yang Maha
Esa.
6) Mengembangkan sikap saling menghormati
kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan
agama dan kepercayaannya masing-masing.
7) Tidak memaksakan suatu agama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
kepada orang lain.
2. Kemanusiaa 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai
n yang Adil
dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk
dan Beradab
Tuhan Yang Maha Esa.
2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak
dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa
membeda-bedakan suku, keturunan, agama,
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial,
warna kulit, dan sebagainya.
3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama
manusia.
4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan
tepa selira.
5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena
terhadap orang lain.
6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian
dari seluruh umat manusia.
10)
Mengembangkan
sikap
hormatmenghormati dan bekerja sama dengan bangsa
lain.
3. Persatuan
1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan,
Indonesia
serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan
negara sebagai kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan
2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan
negara dan bangsa
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Lambang
Sila-Sila
Pancasila

Sila-Sila
Pancasila

Butir-butir pengamalan

3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan
bangsa
4) Mengembangkan
rasa
kebanggaan
berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial
6) Mengembangkan persatuan dan kesatuan
Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika
7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan
kesatuan bangsa.
4. Kerakyatan 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat,
yang
setiap manusia Indonesia mem punyai
Dipimpin
kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
oleh Hikmat 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada
Kebijaksana
orang lain.
an
dalam 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil
Permusyaw
keputusan untuk kepentingan bersama.
aratan/Per
4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi
wakilan
oleh semangat kekeluargaan.
5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap
keputusan yang dicapai sebagai hasil
musyawarah.
6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab
menerima dan melaksanakan hasil keputusan
musyawarah.
7) Di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan
bersama di atas kepentingan pribadi dan
golongan.
8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan
sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9) Keputusan yang diambil harus dapat
dipertanggungjawabkan secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat
dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan
keadilan, mengutamakan persatuan dan
kesatuan demi kepentingan bersama.
10)
Memberikan kepercayaan kepada wakilwakil yang dipercayai untuk melaksanakan
pemusyawaratan.
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Lambang
Sila-Sila
Pancasila

Sila-Sila
Pancasila

Butir-butir pengamalan

5. Keadilan
1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang
Sosial bagi
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan
Seluruh
dan kegotongroyongan.
Rakyat
2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
Indonesia
3) Menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban.
4) Menghormati hak orang lain.
5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain
agar dapat berdiri sendiri.
6) Tidak menggunakan hak milik untuk usahausaha yang bersifat pemerasan terhadap orang
lain.
7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal
yang bersifat pemborosan dan gaya hidup
mewah.
8) Tidak menggunakan hak milik untuk
bertentangan
dengan
atau
merugikan
kepentingan umum.
9) Suka bekerja keras.
10)Suka menghargai hasil karya orang lain yang
bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan
bersama.
11)Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan
kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan
hidup bangsa dapat dibaca kembali pada bagian aplikasi di dunia nyata pada
unit pembelajaran ini. Kalian juga dapat mencari contoh lain dari berbagai
sumber literatur/referensi lain yang relevan sesuai dengan butir-butir
pengamalan nilai-nilai Pancasila.
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4. Telaah Penerapan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan
Pandangan Hidup Bangsa
Apakah saat ini, nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa dengan baik? Apakah pola sikap dan perilaku
para penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia saat ini sudah
mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Lalu bagaimana prospek nilai-nilai
Pancasila di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sangat
penting dijadikan sebagai sebuah refleksi bagi para penyelenggara negara dan
masyarakat Indonesia untuk meninjau kembali sejauh mana nilai-nilai
Pancasila terimplementasikan dengan sungguh-sungguh.
Telaah atas penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan
pengamatan dan analisis atas peristiwa-peristiwa/ fenomena-fenomena yang
muncul/terjadi saat ini (fakta kehidupan) baik yang datang dari internal
masyarakat Indonesia maupun respon masyarakat Indonesia terhadap
tantangan-tantangan yang berasal dari eksternal (luar negeri) seperti
penyikapan atas globalisasi, respon terhadap gaya hidup luar negeri,
penyikapan atas pesatnya arus teknologi dan informasi, serta dampak
kejadian-kejadian luar negeri yang ikut dirasakan masyarakat Indonesia.
Dalam praktiknya tidak dipungkiri Pancasila sering mengalami berbagai
deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya (Yudistira, 2016: 421). Deviasi
diartikan sebagai penyimpangan (https://kbbi.web.id/deviasi). Mengutip
pendapat Bambang Sumardjoko, kedudukan formal Pancasila tidak selalu
sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari.
Hasil penelitian Badan Pengkajian MPR menyimpulkan bahwa lebih dari 50%
produk undang-undang yang dikeluarkan pasca-Reformasi tidak merujuk
pada nilai-nilai Pancasila (https://nasional.sindonews.com/read/1210372/
(18/aktualisasi-nilai-nilai-pancasila-pada-masa-kini-1496431646).Maraknya
konflik horizontal dan vertikal yang terjadi dari kalangan elit politik,
masyarakat, pelajar (tawuran pelajar), hingga keluarga (maraknya kasus
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kekerasan anggota keluarga) juga mencerminkan melemahnya penerapan
nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila belum menjadi etos
masyarakat Indonesia.
Pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan benegara adalah suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap
relevan

dalam

fungsinya

memberikan

pedoman

bagi

pengambilan

kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Komitmen kita sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia
untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan di
berbagai lingkungan baik keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara
perlu dikuatkan kembali. Penting bagi kita untuk dapat menerapkan nilai-nilai
Pancasila secara istiqomah, berkesinambungan, dan berkelanjutan sehingga
Pancasila tidak hanya sekedar “di bibir” saja, namun nilai-nilainya menjiwai
setiap perilaku masyarakat Indonesia.
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Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa dan
bernegara dapat dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai dasar,
instrumental, dan praksis. Nilai dasar, Pancasila dijadikan cita-cita, tujuan,
tatanan dasar dan ciri khas bangsa Indonesia. Nilai instrumental, Pancasila
dijadikan dasar untuk menentukan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem,
rencana, program, bahkan juga proyek-proyek negara. Nilai praksis, yaitu cara
bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila.
Dengan demikian, prospek ke depan Pancasila akan tetap lestari dalam bentuk
perilaku setiap komponen bangsa. Selain itu, apatisme dan resistensi terhadap
Pancasila pun bisa diminimalisir.
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A. Pembahasan Soal-Soal USBN

Pembahasan Soal-Soal USBN Tahun 2016/2017
1.

Jawaban: B (mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia)

Perilaku yang mencerminkan penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila
tercermin dalam butir pengamalan Pancasila sila kedua yaitu:
a.

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

b.

Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap
manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan,
jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.

c.

Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

d.

Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

e.

Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

f.

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

g.

Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

h.

Berani membela kebenaran dan keadilan.

i.

Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat
manusia.

j.

Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan
bangsa lain.
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2.

Jawaban: D (Sila 4)

Bunyi butir pengamalan Pancasila sila 4 sebagai berikut:
a.

Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia
mem punyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

b.

Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

c.

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.

d.

Musyawarah

untuk

mencapai

mufakat

diliputi

oleh

semangat

kekeluargaan.
e.

Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai
sebagai hasil musyawarah.

f.

Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan
melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

g.

Di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.

h.

Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani
yang luhur.

i.

Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara
moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan
persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

j.

Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan pemusyawaratan.
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3. Jawaban:

C (pedoman dasar dalam mengatur penyelenggaraan

pemerintahan negara).
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunya makna: (1)
pedoman dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara
sehingga pemegang kekuasaan negara baik di tingkat pusat maupun daerah
dalam membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan
publik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila; (2) sumber kaidah hukum
konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia serta seluruh unsurunsurnya, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah; (3) kekuatan mengikat
secara hukum, artinya seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan
dengan Pancasila sebagai kaidah hukum kostitusional pada dasarnya tidak
berlaku dan harus dicabut; (4) suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang
menguasai hukum dasar negara. Dengan demikian kunci Pancasila sebagai
dasar negara bermakna sumber hukum bagi bangsa Indonesia.
4. Jawaban: A (isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila).
Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum.
Konsekuensinya isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Dalam hal peraturan
perundang-undangan, Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai: 1)
dasar dan pangkal tolak perundang-undangan Indonesia; 2) papan uji bagi
perundang-undangan Indonesia; 3) sumber bahan hukum dari perundangundangan Indonesia itu sendiri.
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5. Jawaban : D (segera menyeberangkan wanita buta tersebut dengan ikhlas)
Tindakan yang tepat yang harus dilakukan seorang siswa yang sadar akan
nilai-nilai Pancasila apabila melihat ada seorang wanita buta yang akan
menyeberang jalan adalah segera menyeberangkan wanita buta tersebut
dengan ikhlas. Tindakan yang gemar membantu/ menolong sesama manusia
dengan ikhlas tanpa pamrih tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai sila
kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Pembahasan Soal-Soal USBN Tahun 2017/2018
1. Jawaban: D (Nomor 5, 1, 3, 2, dan 4)
Penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila 5 secara
hierarkhis dan berurutan sebagai berikut. Contoh penerapan nilai-nilai
Pancasila sila 1 “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah pemerintah melindungi
dan menjamin umat beragama dan aliran kepercayaan untuk beribadah
menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (perwujudan pengakuan
negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa). Contoh penerapan nilai-nilai
Pancasila sila 2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab” adalah Bono dan Lala
menjenguk Sofia yang sedang sakit di rumah sakit (perwujudan sikap saling
mengasihi dan menyayangi sesama manusia, serta menjunjung tinggi nilainilai kemanusiaan). Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sila 3 “Persatuan
Indonesia” adalah Rena seorang siswi SMP Mulia Bakti terpilih menjadi
anggota Paskibra Nasional (perwujudan sikap nasionalis, cinta tanah air, dan
bangga terhadap bangsa dan negara). Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila
sila 4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan” adalah Pak RT menyelesaikan perselisihan
antar

tetangga

melalui

musyarawah

mufakat

(perwujudan

sikap

mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh
semangat kekeluargaan dalam penyelesaian konflik). Contoh penerapan nilainilai Pancasila sila 5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah
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KPK berhasil melakukan tangkap tangan pelaku kasus korupsi proyek
pembangunan jembatan di daerah tertentu (perwujudan sikap yang
menjunjung tinggi keadilan sosial dan tidak merugikan kepentingan umum).
2. Jawaban: A (Nomor 1, 3, dan 5)
Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia adalah:
a.

Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa

b.

Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa

c.

Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia

d.

Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan

e.

Memelihara

ketertiban

dunia

yang

berdasarkan

kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial
f.

Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka
Tunggal Ika

g.

Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

3.

Jawaban: D (pandangan hidup bangsa)

Gambar nomor 3 adalah gambar yang menunjukan peserta didik sedang
melaksanakan upacara bendera secara rutin setiap hari senin. Kebiasaan ini
merupakan penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa menjadi pegangan/ petunjuk dalam
kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam dimensi kehidupan pribadi,
keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Setiap tingkah laku dan
perbuatan kita dijiwai oleh nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Pelaksanaan
upacara bendera secara rutin setiap hari senin dijiwai oleh nilai-nilai dalam
sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia (didalamnya memuat
semangat nasionalisme dan cinta tanah air).
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4. Jawaban: B (nomor 2 dan 4)
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadi pedoman
penyelenggaraan negara serta sebagai pokok kaidah negara yang
fundamental. Kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang
fundamental termaktub secara yuridis-konstitusional dalam Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945.
5. Jawaban: A (menunjukkan arah atau tujuan yang akan dicapai sesuai
dengan cita-cita bangsa)
Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa meliputi: (1) membuat
bangsa kita berdiri kokoh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman,
tantangan, hambatan dan gangguan; (2) menunjukkan arah tujuan yang akan
dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa; (3) menjadi pegangan dan pedoman
untuk memecahkan berbagai masalah dan tatangan di berbagai bidang; (4)
mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk membangun diri
bangsa Indonesia; (5) menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud
kehidupan yang dicita-citakan; (6) memberi kemampuan untuk menyaring
segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu
pengetahuan dan teknologi modern.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Beberapa butir soal USBN tahun 2016/2017 dan 2017/2018 pada unit ini
setelah dilakukan analisis butir soal telah mencerminkan soal HOTS (lihat
keterangan level 3/L3 pada soal-soal USBN tahun 2016/2017 dan
2017/2018) dan sesuai dengan tuntutan indikator pencapaian kompetensi.
Berikut disajikan contoh kisi-kisi USBN dan kartu soal HOTS yang dapat
digunakan guru sebagai gambaran pengembangan soal HOTS.
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Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

No
1

Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: PPKn

Jumlah Soal

:3

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

3.1Menelaah

Pancasila

Nilai-nilai

Disajikan

Pancasila

sebagai

Pancasila

wacana

sebagai

dasar

sebagai

mengenai

dasar

negara dan pandangan

Materi

Indikator Soal

Level

Soal Kognitif
1

L3

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda

maraknya berita

negara dan pandangan hidup

hoax di media

pandangan

hidup

sosial, peserta

hidup

bangsa

bangsa

No

didik menelaah

bangsa

nilai Pancasila
sila ke 2 yang
harus
dikembangkan
untuk mengatasi
permasalahan
dalam wacana
tersebut

2

3.1Menelaah

Pancasila

Nilai-nilai

Disajikan

Pancasila

sebagai

Pancasila

wacana

sebagai

dasar

sebagai

mengenai

dasar

negara dan dasar

L3

suporter sepak

pandangan

hidup

bola yang terjadi

hidup

bangsa

di Jakarta Timur,

Pilihan
ganda

tawuran antar

negara dan pandangan negara

bangsa

2

peserta didik
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No

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level

Soal Kognitif

Bentuk
Soal

menelaah
perilaku
suporter sepak
bola tersebut
bertentangan
dengan sila
ketiga nilai-nilai
Pancasila
3

3.1Menelaah

Pancasila

Nilai-nilai

Disajikan

Pancasila

sebagai

Pancasila

ilustrasi

sebagai

dasar

sebagai

mengenai

dasar

negara dan pandangan

L3

Pilihan
ganda

dedikasi Bu

negara dan pandangan hidup

Risma sebagai

pandangan

hidup

seorang guru

hidup

bangsa

bangsa

3

honorer dan ibu

bangsa

rumah tangga,
peserta didik
menelaah
tindakan Bu
Risma jika
dilihat dari
pengamalan nilai
– nilai Pancasila

4

3.1Menelaah

Pancasila

Nilai-nilai

Disajikan

Pancasila

sebagai

Pancasila

wacana tentang

sebagai

dasar

sebagai

berita hoax,

dasar

negara dan pandangan

negara dan pandangan
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peserta didik
menelaah

4

L3

Uraian

No

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Materi

Indikator Soal

pandangan

hidup

hidup

langkah yang

hidup

bangsa

bangsa

harus dilakukan

bangsa

No

Level

Soal Kognitif

ketika menerima
informasi agar
tidak merugikam
orang lain
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Bentuk
Soal

Contoh Kartu Soal
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2016/2017
Jenjang Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.1Menelaah
Pancasila sebagai
dasar negara dan
pandangan hidup
bangsa
LINGKUP MATERI
Pancasila sebagai
dasar negara dan
pandangan hidup
bangsa
MATERI
Nilai-nilai
Pancasila sebagai
pandangan hidup
bangsa

: SMP
: VIII
: PPKn

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

Sumber :
Saputra, L.S.,
Rohayani, I, &
Salikun. (2017).
Pendidikan Pancasila
dan
Kewarganegaraan
SMP Kelas VIII Edisi
Revisi 2017. Jakarta:
Kemendikbud.

Nomor
Soal

: 2013
: Pilihan Ganda
:

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

V

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan wacana singkat berikut.

1
Kunci
Jawaban
D

Maraknya

berita

hoax

di

media

sosial

semakin

meresahkan masyarakat, Kini masyarakat dihadapkan
pada pilihan yang sulit, yaitu harus mempercayai berita
atau

mengabaikannya

karena

dianggap

sebuah

kebohongan. Pada sisi lain berita hoax jika dibiarkan bisa
berakibat fatal seperti munculnya ketakutan, intimidasi,
memecah
INDIKATOR SOAL
Disajikan wacana
mengenai
maraknya berita
hoax di media
sosial,
peserta
didik
menelaah
nilai Pancasila sila
ke 2 yang harus
dikembangkan
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belah

masyarakat,

bahkan

mengancam

kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Kebiasaan
masyarakat yang mudah terpengaruh dan terprovokasi
bahkan pemahaman yang lemah tentang suatu berita
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab demi meraih keuntungan pribadi.

Nilai Pancasila sila ke 2 yang harus dikembangkan untuk

untuk mengatasi
permasalahan
dalam
wacana
tersebut

mengatasi permasalahan dalam wacana tersebut adalah …
A. Mengakui persamaan hak berbicara bagi setiap orang
B. Senang melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan
C. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan
bangsa
D. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap
orang lain

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2016/2017
Jenjang
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.1Menelaah
Pancasila
sebagai dasar
negara dan
pandangan
hidup bangsa
LINGKUP
MATERI
Pancasila
sebagai dasar
negara dan
pandangan
hidup bangsa
MATERI
Nilai-nilai
Pancasila
sebagai dasar
negara

: SMP

Kurikulum

: 2013

: VIII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

: PPKn

Nama Penyusun

:

Setiawan, D. (2018). Tawuran
Antar Suporter Bola Terjadi di
Jakarta Timur, 2 Orang
Meninggal Duni. Diakses dari
http://batam.tribunnews.com
/2018/08/04/tawuran-antarsuporter-bola-terjadi-dijakarta- timur-2-orangmeninggal-dunia.

Nomor
Soal
2
Kunci
Jawaban

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan wacana singkat berikut.
Terjadi tawuran antar suporter di Jakarta Timur pada hari Sabtu
(4/8/2018) yang melibatkan dua kelompok suporter, yakni The
Jakmania dan suporter Persitara. Dilansir dari Tribun Jakarta, di
lokasi terjadinya tawuran berserakan pecahan kaca mobil.
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INDIKATOR
SOAL

B

Disajikan
wacana
mengenai
tawuran antar
suporter
sepak
bola,
peserta didik
menelaah
perilaku
suporter
sepak
bola
tersebut
berdasarkan
nilai-nilai sila
ke3 Pancasila
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Menurut info yang didapat dari Kapolsek Ciracas, diketahui dua
orang tewas yakni di satu di Cililitan Jakarta Timur dan satu di
Kantor Pajak Pasar Rebo. Selain itu, ada dua orang dalam kondisi
kritis yang dibawa ke Rumah Sakit Harapan Binda dan satu
orang lainnya di bawa ke Rumah Sakit Polri (Sumber:
http://batam.tribunnews.com/2018/08/04/tawuran-antarsuporter-bola-terjadi-di-jakarta-

timur-2-orang-meninggal-

dunia).
Berdasarkan wacana tersebut, perilaku suporter sepak bola
yang melakukan tawuran bertentangan dengan nilai-nilai
Pancasila sila ke ... .
A. 2

C. 4

B. 3

D. 5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2016/2017
Jenjang Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.1Menelaah
Pancasila sebagai
dasar negara dan
pandangan hidup
bangsa
LINGKUP MATERI
Pancasila sebagai
dasar negara dan
pandangan hidup
bangsa
MATERI
Nilai-nilai
Pancasila sebagai
pandangan hidup
bangsa
INDIKATOR SOAL
Disajikan ilustrasi
mengenai dedikasi
Bu Risma sebagai
seorang
guru
honorer dan ibu
rumah
tangga,
peserta
didik
menelaah
tindakan Bu Risma
jika dilihat dari
pengamalan nilai –
nilai Pancasila

: SMP
: VIII
: PPKn

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

Sumber :
Pengembangan
soal USBN Mata
Pelajaran PPKn
jenjang SMP Kota
Malang Tahun
2017/2018

Nomor
Soal
3
Kunci
Jawaban
A

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Pilihan Ganda
:

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan ilustrasi berikut.
Bu Risma mendedikasikan ilmunya untuk kemajuan
pendidikan Indonesia. Sebagai guru honorer yang bergaji
rendah dan ibu rumah tangga mampu menyeimbangkan
keduanya dengan baik. Bagi Bu Risma, mendidik adalah
bagian dari panggilan jiwa sehingga ia menjalankan
tugasnya sebagai suatu kewajiban yang muncul dari
nurani dan tulus ikhlas. Bahkan ia rela menyisihkan
sebagian penghasilannya untuk membelikan peralatan
sekolah bagi peserta didik yang kurang mampu, serta
buku-buku untuk menambah koleksi perpustakaan desa
yang ia rintis. Semangat mendidik bu Risma telah
menginspirasi perempuan-perempuan di daerah tempat
tinggalnya.
Tindakan Bu Risma apabila dilihat dari pengamalan nilai
– nilai Pancasila dapat digolongkan dalam bentuk ...
A. bela negara sesuai profesinya
B. pencitraan untuk mendapatkan penghargaan
C. pengabdian kepada suami dan anak-anaknya
D. pengabdian ibu rumah tangga yang taat pada negara
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2016/2017
Jenjang Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
: VIII
: PPKn

KOMPETENSI DASAR
3.1Menelaah
Pancasila sebagai
dasar negara dan
pandangan hidup
bangsa
LINGKUP MATERI
Pancasila sebagai
dasar negara dan
pandangan hidup
bangsa

Sumber :
Fa’izia, K., Nuridha,
S.D, Kurniawati, A.
N. (2018). DetikDetik USBN
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
Tahun Pelajaran
2018/2019 untuk
SMP/MTs.
Yogyakarta: PT
Penerbit Intan
Pariwara

Nomor
Soal
MATERI

4

Nilai-nilai Pancasila
sebagai
pandangan
hidup bangsa
INDIKATOR SOAL
Disajikan
wacana
tentang berita hoax,
peserta
didik
menelaah
langkah
yang harus dilakukan
ketika
menerima
informasi agar tidak
merugikam orang lain

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Uraian
:

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan wacana singkat berikut.
Stop berita hoax! Sebuah imbauan yang perlu didengungkan di
berbagai media sosial. Berita hoax atau berita bohong begitu pesat
beredar di media sosial seiring kemajuan teknologi. Akibatnya yang
terjadi adalah kesalahpahaman karena brnuansa adu domba dan
perpecahan, bahkan menimbulkan konflik yang mengarah pada
disintegrasi bangsa. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai pada
sila ke 3 Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Oleh karena itu, kita
harus cerdas dan berhati-hati dengan informasi yang kita terima.
Tuliskan langkah yang kamu lakukan ketika menerima informasi agar
tidak merugikan orang lain!
Kunci Jawaban

Langkah cerdas dan bijak menerima informasi agar tidak merugikan orang lain
adalah: 1) tidak menyebarluaskan informasi yang belum diketahui kebenarannya;
2) memastikan kebenaran berita dengan bertanya kepada orang tua, membaca
surat kabar dan berita televisi, 3) menimbang manfaat publik dari isi informasi.

Selanjutnya untuk melatih kemampuan guru, guru secara mandiri diminta
untuk menyusun dan mengembangkan soal HOTS pada lingkup materi yang
masih berkaitan dengan unit pembelajaran ini.
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Unit pembelajaran mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan
hidup bangsa ini secara garis besar memuat kompetensi dasar yang relevan,
target kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, aplikasi di dunia
nyata, soal-soal USBN, bahan pembelajaran (bahan bacaan, aktivitas
pembelajaran, serta Lembar Kerja Peserta Didik), pengembangan penilaian
khususnya pembahasan soal-soal USBN dan pengembangan soal HOTS,
kesimpulan, serta umpan balik. Unit pembelajaran ini dikembangkan dari
kompetensi dasar yang termuat dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018
khususnya untuk mata pelajaran PPKn Kelas VIII dengan kompetensi dasar
berikut.
1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

konsensus nasional

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
2.1 Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari
Unit pembelajaran ini menjadi penting dipelajari oleh guru dan peserta didik,
sebab didalamnya termuat contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang dapat diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari sebagai kontekstualisasi nilai-nilai positif
Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dapat
diterapkan dengan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila melalui
pembiasaan dan keteladanan mulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga
hingga kehidupan berbangsa dan bernegara.
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Aktivitas pembelajaran pada unit ini berorientasi pada pendekatan saintifik
yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan model discovery learning
dan problem based learning. Aktivitas pembelajaran disusun sesuai sintak,
dilengkapi dengan gambar-gambar, video, dan artikel sebagai stimulus, serta
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) sebagai suplemen aktivitas pembelajaran.
Secara garis besar bahan bacaan berisikan: hakikat Pancasila sebagai dasar
negara, hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, penerapan nilainilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta telaah
penerapan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup
bangsa.
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Setelah membaca dan mempelajari unit pembelajaran ini, para guru
diharapkan dapat menggunakan dan menerapkan unit pembelajaran ini untuk
contoh pembelajaran di kelas sebagai suplemen buku guru dan buku siswa.
Selain itu, unit pembelajaran ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
literasi untuk mengevaluasi kembali soal-soal USBN yang telah dibuat oleh
guru apakah sudah memenuhi kaidah penulisan soal HOTS, sekaligus sebagai
bahan pengembangan untuk penyusunan soal-soal USBN berbasis HOTS pada
periode berikutnya.
Dari

aspek

pembelajaran,

unit

pembelajaran

ini

memberikan

dorongan/motivasi agar para guru dan peserta didik dapat mengkorelasikan
proses pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari baik di lingkungan rumah,
sekolah, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa/
fenomena

dunia

nyata

(riil/fakta)

dapat

dijadikan

sebagai

bahan

stimulus/rangsangan bagi peserta didik untuk mengkaitkannya dengan topik
perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
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Guru seyogyanya memeriksa kembali perencanaan pembelajaran yang dibuat.
Kilas balik proses pembelajaran perlu dilakukan oleh guru berkaitan dengan
aktivitas pembelajaran melalui pendekatan saintifik berbasis kecakapan abad
21 (4 C), yaitu: Collaboration, Cooperation, Communication, Critical, dan Creatif
Thinking yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Penguatan Pendidikan
Karakter (PPK).
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Paket Unit Pembelajaran
Pancasila

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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