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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
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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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Norma merupakan salah satu materi penting yang wajib dipelajari peserta
didik di kelas VII. Hal ini terbukti dari selalu diujikannya soal-soal tentang
norma di dalam USBN. Lebih dari itu, dalam kehidupan sehari-hari norma
berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang, teratur, adil, dan
harmonis.
Unit ini menjadi contoh cara mengembangkan pembelajaran materi norma
dengan membangun keterkaitan antara kompetensi dasar, kisi-kisi USBN,
pembelajaran berorientasi keterampilan tingkat tinggi (HOTS), dan
aplikasinya di dunia nyata.
Bagian awal unit ini menyajikan penjelasan singkat dan contoh aplikasi norma
di dunia nyata. Bagian berikutnya menyajikan kompetensi dasar sesuai
Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018. Kompetensi dasar ini diuraikan
menjadi target kompetensi. Kompetensi dasar dan target kompetensi
dijabarkan lebih lanjut menjadi indikator pendukung, indikator kunci, dan
indikator pengayaan.
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Pada bagian selanjutnya disajikan aktivitas pembelajaran. Terdapat 2 aktivitas
pada unit ini. Aktivitas 1 menggunakan model Discovery Learning dan
Aktivitas 2 menggunakan model Project Citizen berbasis portofolio. Kedua
model pembelajaran itu berorientasi pada pengembangan keterampilan
berpikir tingkat tinggi. Bahan bacaan disediakan setelah aktivitas
pembelajaran. Contoh pengembangan soal-soal HOTS disajikan setelah bahan
bacaan. Di bagian akhir unit ini disajikan kesimpulan dan umpan balik.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini disusun berdasarkan Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar Mata Pelajaran PPKn jenjang SMP Kelas VII yang tercantum dalam
Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018. Kompetensi dasar itu mencakup
kompetensi dasar untuk sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan
keterampilan. Masing-masing kompetensi dasar dijabarkan menjadi beberapa
target kompetensi. Rincian kompetensi dasar dan target kompetensi tersebut
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 Rincian Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

No

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

KD Sikap Spiritual
1.2

Menghargai norma-

VII
1. Menghargai norma kesusilaan

norma keadilan

sebagai anugerah Tuhan Yang

yang berlaku dalam

Maha Esa

kehidupan

2. Menghargai norma kesopanan

bermasyarakat

sebagai anugerah Tuhan Yang

sebagai anugerah

Maha Esa

Tuhan yang Maha Esa 3. Menghargai

norma

agama

sebagai anugerah Tuhan Yang
Maha Esa
4.

Menghargai

norma

hukum

sebagai anugerah Tuhan Yang
Maha Esa
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No

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

KD Sikap Sosial
2.2

Mematuhi normanorma yang
berlaku dalam
kehidupan
bermasyarakat
untuk mewujudkan
keadilan

1. Mematuhi

norma

kesusilaan

untuk mewujudkan keadilan
2. Mematuhi

norma

kesopanan

untuk mewujudkan keadilan
3. Mematuhi norma agama untuk
mewujudkan keadilan
4. Mematuhi norma hukum untuk
mewujudkan keadilan

KD Pengetahuan
3.2

Memahami normanorma yang
berlaku dalam
kehidupan
bermasyarakat
untuk mewujudkan
keadilan

1. Memahami norma kesusilaan
untuk mewujudkan keadilan
2. Memahami norma kesopanan
untuk mewujudkan keadilan
3. Memahami norma agama untuk
mewujudkan keadilan
4. Memahami norma hukum untuk
mewujudkan keadilan

KD Keterampilan
4.2

Mengampanyekan

1. Mengampanyekan

perilaku

perilaku sesuai

sesuai norma kesusilaan untuk

norma-norma yang

mewujudkan keadilan

berlaku dalam

2. Mengampanyekan

perilaku

kehidupan

sesuai norma kesopanan untuk

bermasyarakat

mewujudkan keadilan

untuk

3. Mengampanyekan

mewujudkan

sesuai

keadilan

mewujudkan keadilan
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norma

agama

perilaku
untuk
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No

Kompetensi Dasar

Target KD
4. Mengampanyekan
sesuai

norma

Kelas
perilaku

hukum

untuk

mewujudkan keadilan

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dan target kompetensi diuraikan ke dalam indikator
pencapaian kompetensi (IPK) sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan
keterampilan. Tiap IPK dijabarkan lebih lanjut menjadi indikator pendukung,
indikator kunci, dan indikator pengayaan. Rincian jenis-jenis indikator
tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2 Rincian Indikator Sikap Spiritual dan Sosial

Indikator Sikap Spritual

Indikator Sikap Sosial

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

1.2.1 Menerima keberadaan norma

Tidak ada indikator pendukung

kesusilaan sebagai anugerah

karena indikator kunci sudah

Tuhan Yang Maha Esa

berada pada tingkatan taksonomi

1.2.2 Menerima keberadaan norma
kesopanan sebagai anugerah

sikap paling rendah (A1) dengan
KKO ‘menerima’.

Tuhan Yang Maha Esa
1.2.3 Menerima keberadaan norma
agama sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa
1.2.4 Menerima keberadaan norma
hukum sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa
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Indikator Kunci

Indikator Kunci

1.2.5 Meyakini pentingnya norma

2.2.1 Menerima keberadaan norma

kesusilaan sebagai anugerah

kesusilaan untuk

Tuhan Yang Maha Esa

mewujudkan keadilan dalam

1.2.6 Meyakini pentingnya norma
kesopanan sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa
1.2.7 Meyakini pentingnya norma

kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara
2.2.2 Menerima keberadaan norma
kesopanan untuk

agama sebagai anugerah Tuhan

mewujudkan keadilan dalam

Yang Maha Esa

kehidupan bermasyarakat,

1.2.8 Meyakini pentingnya norma
hukum sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa

berbangsa, dan bernegara
2.2.3 Menerima keberadaan norma
agama untuk mewujudkan
keadilan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara
2.2.4 Menerima keberadaan norma
hukum untuk mewujudkan
keadilan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara

Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

1.2.9 Mengamalkan perilaku sesuai

2.2.5 Menyetujui perilaku sesuai

norma dalam kehidupan sehari-

norma dalam kehidupan

hari sebagai wujud syukur

bermasyarakat, berbangsa,

kepada Tuhan Yang Maha Esa

dan bernegara
2.2.6 Meyakini pentingnya
berperilaku sesuai norma
dalam kehidupan
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bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara
2.2.7 Mengubah perilaku diri yang
tidak sesuai norma menjadi
sesuai norma dalam
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara
2.2.8 Membiasakan berperilaku
sesuai norma dalam
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara
Tabel 3 Rincian Indikator Pengetahuan dan Keterampilan

Indikator Pengetahuan

Indikator Keterampilan

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.2.1 Menyebutkan pengertian

4.2.1 Mengumpulkan informasi

norma secara umum

dari beragam sumber tentang

3.2.2 Menyebutkan pengertian

perilaku sesuai norma dalam

norma kesusilaan
3.2.3 Menyebutkan pengertian
norma kesopanan
3.2.4 Menyebutkan pengertian
norma agama
3.2.5 Menyebutkan pengertian
norma hukum
3.2.6 Menyebutkan pengertian
kebiasaan

kehidupan sehari-hari
4.2.2 Mengumpulkan informasi
dari beragam sumber tentang
perilaku tidak sesuai norma
dalam kehidupan sehari-hari
4.2.3 Mengolah informasi tentang
perilaku sesuai/tidak sesuai
norma dalam kehidupan
sehari-hari
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Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.2.7 Menjelaskan fungsi norma

4.2.4 Menyajikan hasil pengolahan

3.2.8 Menjelaskan arti penting
norma
3.2.9 Memberi contoh perilaku
sesuai norma kesusilaan
3.2.10 Memberi contoh perilaku
sesuai norma kesopanan
3.2.11 Memberi contoh perilaku
sesuai norma agama

informasi tentang perilaku
patuh/tidak patuh terhadap
norma dalam bentuk tulisan
dan/gambar
4.2.5 Menyajikan secara lisan hasil
pengolahan informasi tentang
perilaku patuh/tidak patuh
terhadap norma

3.2.12 Memberi contoh perilaku
sesuai norma hukum
3.2.13 Memberi contoh perilaku
tidak sesuai norma
kesusilaan
3.2.14 Memberi contoh perilaku
tidak sesuai norma
kesopanan
3.2.15 Memberi contoh perilaku
tidak sesuai norma agama
3.2.16 Memberi contoh perilaku
tidak sesuai norma hukum
Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.2.17 Menganalisis kasus perilaku

4.2.6 Merancang aksi untuk

sesuai/tidak sesuai norma
3.2.18 Menarik kesimpulan kasus
perilaku sesuai/tidak sesuai
norma
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berperilaku sesuai norma
dalam kehidupan sehari-hari
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3.2.19 Membuat pemecahan
masalah alternatif terkait
kasus perilaku sesuai/tidak
sesuai norma

A. Aplikasi di Lingkungan Keluarga
Pada hakikatnya, norma adalah aturan-aturan yang disepakati oleh suatu
komunitas dan bersifat mengikat individu yang berada di dalamnya.
Komunitas dapat berupa keluarga, sekolah, masyarakat, atau bahkan negara.
Di lingkungan keluarga, norma mengatur tata pergaulan antaranggota
keluarga. Orang tua perlu menanamkan dan mempraktikkan kebiasaankebiasaan positif agar anak mau memahami dan menerapkannya. Misalnya,
membiasakan anak berkomunikasi secara santun dengan orang tuanya.
Kebiasaan-kebiasaan positif itu perlu dibangun sejak usia dini. Contoh-contoh
penerapan norma di lingkungan keluarga itu antara lain:
1. merapikan tempat tidur setiap pagi.
2. belajar setiap hari.
3. melakukan ritual ibadah bersama keluarga.
4. membantu pekerjaan orang tua dengan senang hati.
5. bertutur kata sopan pada orang tua.
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Gambar 1 Contoh Penerapan Norma Kesopanan di Lingkungan Keluarga
Sumber: https://steemkr.com/partiko/@salik1/harus-menghormati-orang-tua-usidmibm

B. Aplikasi di Lingkungan Sekolah
Selain di lingkungan keluarga, norma juga berlaku di lingkungan sekolah.
Norma ini mengikat semua warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, siswa,
tenaga administrasi, dan karyawan. Norma ini lebih dikenal dengan tata tertib
sekolah. Tata tertib sekolah perlu dikenalkan pada warga sekolah. Tata tertib
sekolah juga perlu dibudayakan agar suasana lingkungan sekolah menjadi
tertib dan nyaman. Siswa perlu memahami persamaan dan perbedaan antara
norma yang dipakai di lingkungan keluarga dengan tata tertib yang wajib
dipatuhi di sekolah. Berikut ini adalah contoh-contoh penerapan norma di
lingkungan sekolah:
1. berdoa sebelum dan sesudah pelajaran.
2. bersikap jujur.
3. tolong menolong dalam kebaikan.
4. melakukan ibadah bersama.
5. berbicara pada guru dengan santuan.
6. berpakaian tertib dan rapi.
7. masuk sekolah tepat waktu.
8. tidak membuat keributan di luar dan di dalam kelas.
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Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
9. membuang sampah pada tempatnya.
10. menjaga kebersihan dan kerapian kelas.
11. tidak jajan sembarangan.
12. tidak berbuat kenakalan.
13. tidak mau mengambil barang orang lain.
14. tidak suka melanggar tata tertib sekolah.

Gambar 2 Contoh Penerapan Norma di Lingkungan Sekolah
Sumber: http://ajenngps.blogspot.com/2016/10/ppkn-ulasan-gambar-norma-dan-pengertian.html

C. Aplikasi di Lingkungan Masyarakat
Di lingkungan masyarakat berlaku aturan-aturan atau norma yang disepakati
warga masyarakat. Norma yang berlaku di suatu masyarakat tidak selalu sama
dengan norma yang berlaku di masyarakat lainnya. Setiap warga wajib
mematuhi norma yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Jika berada di
luar lingkungan masyarakatnya, ia wajib menghargai dan mengikuti norma
yang berlaku di lingkungan tersebut. Kepatuhan terhadap norma di
lingkungan masyarakat akan menciptakan masyarakat yang aman, tenteram,
tertib, dan harmonis. Berikut ini adalah contoh-contoh penerapan norma di
lingkungan masyarakat:
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1. membuang sampat pada tempatnya.
2. menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar rumah kita.
3. tidak melakukan corat-coret di pinggir jalan.
4. tidak merusak fasilitas umum.
5. mematuhi norma masyarakat.
6. menjaga sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain.
7. tidak kebut-kebutan di jalan raya.
8. melaporkan pada ketua RT atau RW jika melihat orang yang mencurigakan.
9. menjenguk teman atau warga yang sakit.
10. membantu orang yang punya hajat.

Gambar 3 Contoh Penerapan Norma di Lingkungan Masyarakat
Sumber: https://mirzaazkia.wordpress.com/2017/06/19/norma-sosial-masyarakat/

D. Aplikasi di Lingkungan Bangsa dan Negara
Di lingkungan bangsa dan negara juga berlaku norma. Norma ini biasa disebut
norma hukum. Sanksi atas pelanggaran norma hukum lebih jelas dan tegas
dibandingkan sanksi pelanggaran norma di lingkungan keluarga, sekolah, dan
masyarakat. Setiap warga negara wajib patuh dan tunduk terhadap norma
hukum. Norma hukum mengatur hubungan negara dengan warga negara dan
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Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
hubungan antarwarga negara. Berikut ini contoh-contoh penerapan norma di
lingkungan negara:
1. mematuhi peraturan lalu-lintas.
2. membayar pajak tepat waktu.
3. menghormati simbol-simbol kenegaraan.
4. berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.
5. tidak membeli barang-barang ilegal.
6. memiliki akte kelahiran dari kantor catatan sipil.
7. memiliki sertifikat kepemilikan tanah dari kantor agraria.

Gambar 4 Contoh penerapan norma di lingkungan bangsa dan negara
Sumber: https://www.malangtimes.com/baca/34182/20181216/135200/antrean-ribuan-wargapenuhi-3-kantor-desa-di-kota-batu-ada-apa/

Rendahnya kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum
mengakibatkan tingginya angka pelanggaran hukum. Ironisnya, terdapat
kecenderungan sebagian besar pelanggaran norma itu dilakukan oleh generasi
muda. Cuplikan berita surat kabar di bawah ini menguatkan kecenderungan
tersebut.
BeritaSatu.Com-Jakarta- Jumlah pelanggaran lalu lintas jalan yang
ditindak naik 17% di kawasan Polda Metro Jaya pada 2015. Wilayah
hukum Polda tersebut mencakup Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang
(Jadetabek). “Rekap penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan
angkutan jalan tahun 2015 meningkat 17% dibandingkan dengan tahun
2014,” kata Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP
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Budiyanto, dalam pesan tertulisnya, Kamis (17/3) malam. Dia
menambahkan, di wilayah hukumnya, pada 2015, setiap hari rata-rata ada
2.843 pelanggaran yang ditindak. Sedangkan tahun 2014 rerata 2.370
kasus per hari. Lima pelanggaran teratas yang terjadi di Jakarta dan
sekitarnya mencakup;
1) Melawan arus; pelanggaran yang satu ini tercatat melonjak 41%
menjadi 464 kasus per hari.
2) Surat-surat; rerata 378 kasus per hari. Kasus ini naik tipis, yakni 8%
jika dibandingkan dengan tahun 2014.
3) Marka jalan; setiap hari rerata ada 322 kasus. Pelanggaran yang satu
ini tercatat melonjak 47%.
4) Menaikkan dan menurunkan penumpang; tercatat ada 246 kasus per
hari dengan lonjakan 38%.
5) Helm; setiap hari rerata ada 231 kasus yang ditindak. Namun, kasus ini
justeru tercatat turun tipis, yakni 2% jika dibandingkan dengan tahun
2014.
“Dari segi usia, mayoritas yang melanggar adalah rentang usia 16-30
tahun, yakni 428.195 kasus pada 2015,” ujar dia.
Budiyanto menambahkan, para pelanggar lalu lintas jalan di rentang usia
tersebut tercatat melonjak 21%. Sedangkan rentang usia kedua terbesar
yang melakukan pelanggaran adalah usia 31-40 tahun. “Tahun lalu, ada
200.378 kasus dengan tren peningkatan 8%,” katanya.
Sementara itu, dari sisi jenis kendaraan yang paling banyak melakukan
pelanggaran tercatat adalah sepeda motor. Tahun 2015, tercatat rata-rata
setiap hari ada 2.110 kasus pelanggaran sepeda motor yang ditindak.
“Sepeda motor terjadi trend peningkatan 19% pada 2015 menjadi 770.383
kasus,” kata Budiyanto.
Sumber: Edo Rusyanto/EDO Kamis, 17 Maret 2016 | 22:17 WIB
https://www.beritasatu.com/megapolitan/355405/pelanggaran-lalulintas-meningkat-17-di-jakarta

Menyikapi fakta tersebut, perlu upaya terus menerus dan sungguh-sungguh
dari orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan pemerintah untuk menanamkan
pemahaman dan kesadaran, terutama pada generasi muda, tentang
pentingnya kepatuhan terhadap norma. Contoh-contoh konkrit bentuk
kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap norma perlu dipaparkan secara jelas
agar timbul kesadaran tentang manfaat jika mereka patuh dan akibat/sanksi
jika mereka tidak patuh terhadap norma. Peserta didik perlu didorong untuk
mempraktikkan sikap dan perilaku patuh terhadap norma dalam kehidupan
sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa
dan negara.
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Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan

Bagian ini menyajikan hasil analisis terhadap soal-soal USBN 3 tahun terakhir,
yaitu Tahun Pelajaran 2015/2016, 2016/2017, dan 2017/2018. Soal-soal
USBN itu menguji pemahaman peserta didik tentang pengertian norma,
macam-macam norma, fungsi norma, dan contoh perilaku sesuai/tak sesuai
norma seperti yang tercantum pada Kompetensi Dasar 3.2 PPKn SMP kelas VII
Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018.

A. Soal USBN Tahun Pelajaran 2015/2016
Soal Nomor 1
Tabel 4 Contoh Soal Nomor 1 USBN Tahun Pelajaran 2015/2016

No.
1

Soal
Dalam

kehidupan

masyarakat

sering

kita

jumpai

adanya

pertentangan/perselisihan antarwarga yang satu dengan yang lain.
Hal ini disebabkan karena ….
A. masih banyaknya masyarakat yang rendah pendidikannya
B. banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan
C. adanya kepentingan setiap anggota masyarakat yang berbedabeda
D.

kurangnya kesadaran akan arti pentingnya norma dalam
masyarakat

Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)
3.2.7 Menjelaskan fungsi norma

Indikator yang
bersesuaian

:

3.2.8 Menjelaskan arti pentinga norma
3.2.16 Memberi contoh perilaku tidak sesuai norma
hukum
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Pernyataan tentang seringnya terjadi
: pertentangan/perselisihan antarwarga dalam

Diketahui

kehidupan bermasyarakat.
Penyebab sering terjadinya pertentangan/
Ditanyakan

: perselisihan antar warga dalam kehidupan
bermasyarakat.
1. Fungsi norma

Materi yang
dibutuhkan

: 2. Arti pentingnya norma
3. Perilaku tidak sesuai norma hukum

Soal Nomor 2
Tabel 5 Contoh Soal Nomor 2 USBN Tahun Pelajaran 2015/2016

No.
2

Soal
Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!
(1) Menuruti nasihat orang tua.
(2) Mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
(3) Minta maaf jika melakukan kesalahan.
(4) Membayar pajak tepat waktu.
(5) Membuang sampah pada tempatnya.
Dari pernyataan-pernyataan di atas, contoh perbuatan yang sesuai
dengan norma hukum adalah ….
A. (1), (3), dan (5)
B. (1), (2), dan (4)
C. (2), (4), dan (5)
D.

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

Identifikasi
Level Kognitif
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: L2 (Aplikasi)

Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
3.2.5 Menyebutkan pengertian norma hukum
Indikator yang
bersesuaian

: 3.2.12 Memberi contoh perilaku sesuai norma

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:

hukum
Lima buah pernyataan yang memuat contoh
perilaku sesuai norma
Pernyataan-pernyataan yang merupakan contoh
perilaku sesuai norma hukum
1. Pengertian norma hukum
2. Contoh-contoh perilaku sesuai norma hukum

Soal Nomor 3
Tabel 6 Contoh Soal Nomor 3 USBN Tahun Pelajaran 2015/2016

Soal

No.
3

Contoh perilaku yang mencerminkan norma kesopanan yaitu ….
A. jujur pada orang lain
B. selalu berbakti pada orang tuanya
C. orang muda menghormati orang tua
D. taat pada peraturan lalu lintas

Identifikasi
Level Kognitif

: L2 (Aplikasi)
3.2.3 Menyebutkan pengertian norma kesopanan

Indikator yang
bersesuaian

: 3.2.10 Memberi contoh perilaku sesuai norma
kesopanan
Empat
pilihan
jawaban
yang
merupakan
contohMemberi
contoh
perilaku
sesuai
norma kesopanan
contoh perilaku patuh terhadap norma, yaitu jujur

Diketahui

: pada orang lain, selalu berbakti pada orang tua,
orang muda menghormati orang tua, dan taat pada
peraturan lalu lintas.

31

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:

Pilihan jawaban yang merupakan contoh perilaku
patuh terhadap norma kesopanan.
1. Pengertian norma kesopanan
2. Contoh-contoh perilaku sesuai norma
kesopanan

B. Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
Soal Nomor 1
Tabel 7 Contoh Soal Nomor 1 USBN Tahun Pelajaran 2016/2017

No.
1

Soal
Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar 1 Siswa Menyeberang Jalan Menggunakan Zebra Cross

Jika setiap warga negara mentaati aturan seperti contoh gambar diatas
maka ....
A. polisi dihargai karena membantu ketertiban berlalu lintas
masyarakat.
B. siswa akan dapat menyeberang jalan dengan rasa aman dari
kecelakaan.
C. akan terjadi ketertiban, keteraturan dan kedamaian dalam
masyarakat.
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Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
D. akan tercipta suasana yang menyenangkan dalam kehidupan
bermasyarakat.
Identifikasi
Level Kognitif

: L3 (Penalaran)
3.2.17 Menganalisis kasus perilaku sesuai/tidak

Indikator yang
bersesuaian

:

sesuai norma
3.2.18 Menarik kesimpulan kasus perilaku
sesuai/tidak sesuai norma

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Sebuah gambar peserta didik sedang menyeberang
jalan di zebra cross dengan dipandu seorang polisi.
Kesimpulan jika setiap warga negara mentaati
aturan seperti contoh gambar.
1. Pengertian norma hukum

Materi yang
dibutuhkan

: 2. Fungsi norma hukum
3. Contoh-contoh perilaku sesuai norma hukum

Soal Nomor 2
Tabel 8 Contoh Soal Nomor 2 USBN Tahun Pelajaran 2016/2017

No.
2

Soal
Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Mengucapkan salam atau mengetuk pintu ketika bertamu.
(2) Berterima kasih ketika menerima sesuatu dari orang lain.
(3) Menerima dan memberi dengan menggunakan tangan kanan.
(4) Mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.
(5) Membawa

surat

kendaraan

yang

diperlukan

ketika

berkendara.
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Contoh-contoh norma kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat
ditunjukkan oleh nomor ….
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
Identifikasi
Level Kognitif

: L2 (Aplikasi)
3.2.3 Menyebutkan pengertian norma kesopanan

Indikator yang
bersesuaian

: 3.2.10 Memberi contoh perilaku sesuai norma

Diketahui

:

Ditanyakan

:

kesopanan
5 buah pernyataan berisi contoh perilaku sesuai
norma.
Pernyataan yang berisi contoh perilaku yang sesuai
dengan norma kesopanan.
1. Pengertian norma kesopanan

Materi yang
dibutuhkan

: 2. Contoh-contoh perilaku sesuai norma
kesopanan

Soal Nomor 3
Tabel 9 Contoh Soal Nomor 3 USBN Tahun Pelajaran 2016/2017

No.
3

Soal
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1) Pedoman dalam bertingkah laku.
(2) Sistem pengendalian sosial.
(3) Menjaga kerukunan anggota masyarakat
(4) Meningkatkan perekonomian masyarakat
(5) Sistem kekerabatan dalam masyarakat
Fungsi

penting

norma

ditunjukkan oleh nomor ....
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dalam

kehidupan

bermasyarakat

Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (2), dan (5)
D. (2), (3), dan (4)
Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator yang
bersesuaian

: 3.2.7 Menjelaskan fungsi norma

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

: Fungsi norma

5 buah pernyataan yang berkaitan dengan fungsi
norma dalam kehidupan bermasyarakat.
Pernyataan-pernyataan yang merupakan fungsi
penting norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Soal Nomor 4
Tabel 10 Contoh Soal Nomor 4 USBN Tahun Pelajaran 2016/2017

No.
4

Soal
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1) Selalu berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari.
(2) Mengucapkan kata permisi ketika berjalan di dekat orang
yang lebih tua.
(3) Mengucapkan salam dan mencium tangan jika bertemu orang
tua dan guru.
(4) Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
(5) Berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan ditunjukkan oleh
pernyataan-pernyataan nomor
A. (1), (2) dan (3)
B. (1), (2) dan (4)
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C. (2), (3) dan (4)
D. (2), (3) dan (5)
Identifikasi
Level Kognitif

: L2 (Aplikasi)
3.2.3 Menyebutkan pengertian norma kesopanan

Indikator yang
bersesuaian

: 3.2.10 Memberi contoh perilaku sesuai norma

Diketahui

:

Ditanyakan

:

kesopanan
5 buah pernyataan yang merupakan contoh
perilaku sesuai norma.
3 buah pernyataan yang merupakan contoh
perilaku sesuai norma kesopanan.
1. Pengertian norma kesopanan

Materi yang
dibutuhkan

: 2. Contoh-contoh perilaku sesuai norma
kesopanan

Soal Nomor 5
Tabel 11 Contoh Soal Nomor 5 USBN Tahun Pelajaran 2016/2017

No.
5

Soal
Keberagaman norma yang berlaku di berbagai daerah bagi bangsa
Indonesia merupakan ....
A. anugerah budaya yang menyebabkan perbedaan bagi bangsa
Indonesia.
B. khasanah

budaya

yang

memungkinkan

timbulnya

perpecahan bangsa.
C. anugerah yang tak terhingga sebagai kekayaan Iuhur bangsa
Indonesia.
D. budaya bangsa yang harus dilebur menjadi satu agar tidak
terjadi perpecahan.
Identifikasi
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Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
Level Kognitif

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:

3.2.7 Menjelaskan fungsi norma
3.2.8 Menjelaskan arti penting norma
Pernyataan tentang keberagaman norma di
berbagai daerah di Indonesia.
Arti penting keberagaman norma di berbagai
daerah di Indonesia.
1. Fungsi norma
2. Arti penting norma

Soal Nomor 6
Tabel 12 Contoh Soal Nomor 6 USBN Tahun Pelajaran 2016/2017

No.
6

Soal
Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!
(1) Memberi dan menerima sesuatu dengan tangan kanan.
(2) Memberi salam ketika akan maşuk ke rumah orang.
(3) Mengucapkan terimakasih apabila diberi sesuatu.
(4) Mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.
(5) Memberi hadiah teman yang merayakan ulang tahun.
(6) Berbicara dan bertindak sopan di mana pun berada.
Kebiasaan-kebiasaan luhur masyarakat Indonesia yang perlu
dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari adalah ....
A. (1), (2), (3), dan (4)
B. (1), (2), (3), dan (5)
C. (1), (2), (3), dan (6)
D. (1), (3), (4), dan (5)

Identifikasi
Level Kognitif

: L2 (Aplikasi)
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3.2.7

Menjelaskan fungsi norma

3.2.8

Memberi contoh perilaku sesuai norma
kesusilaan

3.2.10 Memberi contoh perilaku sesuai norma
Indikator yang
bersesuaian

:

kesopanan
3.2.11 Memberi contoh perilaku sesuai norma
agama
3.212 Memberi contoh perilaku sesuai norma
hukum.

Diketahui

:

Ditanyakan

:

6 buah pernyataan yang memuat kebiasaankebiasaan mayarakat Indonesia.
4 buah pernyataan yang merupakan contoh-contoh
kebiasaan luhur masyarakat Indonesia.
1. Pengertian Norma
2. Macam-Macam Norma

Materi yang
dibutuhkan

: 3. Pengertian Kebiasaan
4. Contoh-Contoh Kebiasaan
5. Contoh-Contoh Perilaku Luhur Masyarakat
Indonesia

C. Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
Soal Nomor 1
Tabel 13 Contoh Soal Nomor 1 USBN Tahun Pelajaran 2017/2018

No.

Soal
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Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
1

Di desa Kedung Rejo nampak suasana tertib, aman, tenteram dan
damai yang merupakan dambaan setiap warga. Suasana tersebut bisa
diwujudkan dengan adanya penegakkan hukum. Hal ini sejalan
dengan tujuan ditetapkannya hukum di masyarakat yaitu ….
A. melindungi warga yang lemah.
B. mengatur kewajiban anggota masyarakat.
C. mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
D. mencegah tindakan sewenang-wenang.

Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)
3.2.5 Menyebutkan pengertian norma hukum

Indikator yang
bersesuaian

3.2.6 Menjelaskan fungsi norma
: 3.2.7 Menjelaskan arti penting norma
3.2.12 Memberi contoh perilaku sesuai norma
hukum
Ilustrasi suasana desa Kedungrejo yang tertib,

Diketahui

:

Ditanyakan

: Tujuan norma hukum

aman, tenteram, dan damai.

1. Pengertian Norma Hukum
Materi yang
dibutuhkan

:

2. Fungsi Norma Hukum
3. Arti Penting Norma Hukum
4. Contoh Perilaku sesuai Norma Hukum

Soal Nomor 2
Tabel 14 Contoh Soal Nomor 2 USBN Tahun Pelajaran 2017/2018

No
.

Soal
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2

Perhatikan pernyataan-pernyataan dibawah ini!
(1) Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain.
(2) Kamu harus berlaku jujur.
(3) Kamu harus menaati peraturan lalu lintas.
(4) Kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia.
(5) Kamu harus beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Contoh perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan ditunjukkan
oleh pernyataan nomor ….
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (5)

Identifikasi
Level Kognitif

: L2 (Aplikasi)
3.2.2 Menyebutkan pengertian norma kesusilaan

Indikator yang
bersesuaian

: 3.2.9 Memberi contoh perilaku sesuai norma

Diketahui

: 5 buah contoh perilaku sesuai norma

Ditanyakan

: 3 contoh perilaku sesuai norma kesusilaan

Materi yang
dibutuhkan

:

kesusilaan

1. Pengertian norma kesusilaan
2. Contoh Perilaku sesuai Norma Kesusilaan

Soal Nomor 3
Tabel 15 Contoh Soal Nomor 3 USBN Tahun Pelajaran 2017/2018

No.

Soal
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Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
3

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini:
(1) Menjaga nama baik sekolah.
(2) Mematuhi tata tertib sekolah.
(3) Mengerjakan PR di sekolah.
(4) Menjaga kebersihan sekolah.
(5) Menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
Dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk contoh
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di sekolah
ditunjukan pada nomor ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (2), dan (5)
D. (1), (4), dan (5)

Identifikasi
Level Kognitif

: L2 (Aplikasi)
3.2.5 Menyebutkan pengertian norma hukum

Indikator yang
bersesuaian

: 3.2.12 Memberi contoh perilaku sesuai norma

Diketahui

: 5 buah pernyataan contoh perilaku sesuai norma

Ditanyakan

: 3 contoh perilaku sesuai norma hukum

Materi yang
dibutuhkan

: Pengertian norma hukum dan contohnya

hukum

Soal Nomor 4
Tabel 16 Contoh Soal Nomor 4 USBN Tahun Pelajaran 2017/2018

No.

Soal
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4

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini:
(1) memahami peraturan perundangan yang berlaku
(2) menegakkan kepastian hukum
(3) mempertahankan tertib hukum
(4) tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri
(5) dipuji oleh masyarakat pada umumnya
Dari pernyataan di atas, seseorang yang memiliki kepatuhan hukum
akan memiliki kesadaran untuk melakukan hal-hal seperti pada
pernyataan nomor …
A. (1) , (2) dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (5)

Identifikasi
Level Kognitif

: L2 (Aplikasi)
3.2.5 Menyebutkan pengertian norma hukum
3.2.7 Menjelaskan fungsi norma

Indikator yang
bersesuaian

: 3.2.8 Menjelaskan arti penting norma
3.2.12 Memberi contoh perilaku sesuai norma
hukum

Diketahui

:

Ditanyakan

:

5 buah pernyataan yang berisi contoh perilaku
sesuai norma
3 buah pernyataan yang merupakan contoh
perilaku sesuai norma hukum
1. Pengertian Norma Hukum

Materi yang
dibutuhkan

:

2. Fungsi Norma
3. Arti Pening Norma
4.
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Contoh perilaku sesuai Norma Hukum

Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
Soal Nomor 5
Tabel 17 Contoh Soal Nomor 5 USBN Tahun Pelajaran 2017/2018

No.
5

Soal
Perhatikan data perilaku patuh pada hukum dalam tabel berikut ini!
1

2

3

4

1. Memiliki KTP bagi yang sudah cukup umur.
2. Membayar pajak.
3. Membuang sampah pada tempatnya.
4. Ikut serta dalam pemilu.
1. Ikut serta dalam kerja bakti.
2. Melaksanakan ronda malam.
3. Mematuhi jam malam dalam berkunjung.
4. Membayar pajak.
1. Pengendara memiliki SIM.
2. Membayar retribusi parkir.
3. Membayar retribusi sampah.
4. Membayar makanan yang dimakan di warung.
1. Mencegah tawuran antarpelajar.
2. Tidak mencontek.
3. Mematuhi antrian.
4. Membayar pajak.

Dari data di atas yang menggambarkan perilaku patuh pada hukum di
lingkungan bangsa dan negara pada tabel nomor …
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Identifikasi
Level Kognitif

: L2 (Aplikasi)
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3.2.5 Menyebutkan pengertian norma hukum
Indikator yang
bersesuaian

: 3.2.12 Memberi contoh perilaku sesuai norma

Diketahui

:

hukum
4 buah kelompok data contoh perilaku patuh pada
norma hukum
1 kelompok data yang merupakan contoh perilaku

Ditanyakan

: patuh pada norma hukum di lingkungan bangsa
dan negara

Materi yang
dibutuhkan
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:

1. Pengertian Norma Hukum
2. Contoh Perilaku sesuai Norma Hukum

Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas 1
Tabel 18 Langkah-Langkah Pembelajaran Aktivitas 1

Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pendahuluan

a. Peserta didik membalas salam

Alokasi
Waktu
1 menit

guru.
b. Peserta didik dan guru berdoa

2 menit

bersama.
c. Peserta didik bersama-sama

2 menit

menyanyikan sebuah lagu
nasional.
d. Peserta didik mengangkat

2 menit

tangan kanan ketika guru
menyebutkan nama untuk
memeriksa kehadiran.
e. Peserta didik menjawab

2 menit

beberapa pertanyaan untuk
tentang materi pembelajaran
sebelumnya.
f. Peserta didik menyimak

1 menit

pemberian motivasi belajar
oleh guru.
g. Peserta didik menyimak

1 menit

penjelasan guru tentang tujuan
pembelajaran.
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h. Peserta didik menyimak

1 menit

penjelasan guru tentang
manfaat mempelajari materi
pembelajaran tersebut.
i.

Peserta didik menyimak

2 menit

penjelasan guru tentang
langkah-langkah pembelajaran
yang harus dilakukan.
Kegiatan Inti

a. Peserta didik membentuk

2 menit

beberapa kelompok (@5
orang/kelompok).
Tahap Stimulasi
(Stimulation)

b. Peserta didik menerima lembar

1 menit

kerja.
c. Peserta didik mencermati

9 menit

tayangan video pembelajaran
tentang perilaku patuh dan
tidak patuh terhadap norma.

Tahap Identifikasi

d. Peserta didik mengajukan

Masalah (Problem

pertanyaan-pertanyaan tentang

Statement)

isi video pembelajaran,
misalnya (1) Norma apa saja
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2 menit

Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
yang muncul pada tayangan
video pembelajaran?; (2)
Mengapa terjadi perilaku patuh
terhadap norma?; (3) Mengapa
terjadi perilaku tidak patuh
terhadap norma?; (4) Sanksi
apa yang dikenakan pada
perilaku tidak patuh terhadap
norma?; dan (5) Alternatif
solusi apa yang ditawarkan tiap
kelompok untuk mengatasi
perilaku tidak patuh terhadap
norma secara adil?.
e. Peserta didik menyepakati

2 menit

pertanyaan-pertanyaan yang
akan didiskusikan.
f. Peserta didik menuliskan

2 menit

pertanyaan-pertanyaan
tersebut di lembar kerja.
g. Tiap kelompok mendikusikan

4 menit

jawaban sementara atas
pertanyaan-pertanyaan
tersebut dan menuliskan
hasilnya di lembar kerja.
Tahap Pengumpulan
Data (Data Collection)

h. Peserta didik mencari

10 menit

informasi dari beragam sumber
(buku pelajaran, internet,
perpustakaan, dll) untuk
memperkuat jawaban
sementara mereka dan
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menuliskan hasilnya di lembar
kerja.
Tahap Pengolahan

i.

Data (Data Processing)

Peserta didik berkumpul

2 menit

kembali di kelompok masingmasing.
j.

Tiap kelompok mengolah

6 menit

informasi yang berhasil
dikumpulkan dari beragam
sumber dan menuliskan
hasilnya di lembar kerja.
Tahap Verivikasi Data

k. Tiap kelompok mencocokkan

(Verivication)

3 menit

hasil pengolahan informasi
dengan jawaban sementara
pertanyaan-pertanyaan tentang
isi video pembelajaran.
l.

Tiap kelompok memperbaiki
kembali jawaban sementara
dengan mempertimbangkan
hasil pengolahan informasi dan
menuliskan hasilnya di lembar
kerja.
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2 menit

Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan

Tahap Penarikan

m. Tiap kelompok menarik

Simpulan

simpulan atas pertanyaan-

(Generalization)

pertanyaan tentang isi video

2 menit

pembelajaran dan menuliskan
hasilnya di lembar kerja.
n. Tiap kelompok menyajikan

6 menit

hasil kerja kelompok.
o. Peserta didik menyimak

2 menit

klarifikasi dan penguatan oleh
guru terhadap hasil kerja
kelompok.
Kegiatan Penutup

a. Peserta didik menarik simpulan

2 menit

akhir pembelajaran.
b. Peserta didik menyimak

2 menit

penguatan oleh guru terhadap
simpulan peserta.
c. Peserta didik menyimak

1 menit

penyampaian rencana kegiatan
pembelajaran berikutnya oleh
guru.
d. Peserta didik bersama-sama

2 menit

menyanyikan sebuah lagu
daerah.
e. Peserta didik berdoa bersama.

2 menit

f. Peserta didik membalas salam

1 menit

guru.
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Aktivitas 2
Tabel 19 Langkah-Langkah Pembelajaran Aktivitas 2

Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pendahuluan

a. Peserta didik membalas salam

Alokasi
Waktu
1 menit

guru.
b. Peserta didik dan guru berdoa

1 menit

bersama.
c. Peserta didik bersama-sama

2 menit

menyanyikan sebuah lagu
nasional.
d. Peserta didik mengangkat

2 menit

tangan kanan ketika guru
menyebutkan nama untuk
memeriksa kehadiran.
e. Peserta didik menjawab

2 menit

beberapa pertanyaan untuk
tentang materi pembelajaran
sebelumnya.
f. Peserta didik menyimak

1 menit

pemberian motivasi belajar
oleh guru.
g. Peserta didik menyimak

1 menit

penjelasan guru tentang tujuan
pembelajaran.
h. Peserta didik menyimak

1

penjelasan guru tentang

e

manfaat mempelajari materi
pembelajaran tersebut.
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Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
i.

Peserta didik menyimak

1 menit

penjelasan guru tentang
langkah-langkah pembelajaran
yang harus dilakukan.
Kegiatan Inti
Identifikasi Masalah

a. Tiap kelompok menerima 1

2 menit

eksemplar surat kabar.
b. Tiap kelompok mencari berita-

5 menit

berita tentang perilaku tidak
sesuai norma di dalam surat
kabar.
c. Tiap kelompok membuat daftar 5 menit
perilaku tidak sesuai norma
yang dimuat di berita surat
kabar.
Memilih Masalah

d. Semua kelompok menyepakati

sebagai Bahan Kajian

satu masalah yang akan dipilih

Kelas

sebagai bahan kajian kelas.

Mengumpulkan

e. Peserta didik mencari

Informasi terkait

informasi dari beragam sumber

Masalah

(buku pelajaran, internet,

2 menit

10 menit

perpustakaan, dll) terkait
masalah yang menjadi kajian
kelas.
Mengembangkan

f. Peserta didik dibagi menjadi 4

Portofolio Kelas

kelompok portofolio, yaitu

2 menit

kelompok (1) identifikasi
masalah, (2) kebijakan publik,
(3) Solusi alternatif, dan (4)
rencana aksi.
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g. Tiap kelompok

12 menit

mengembangkan satu bagian
portofolio dengan memasukkan
data/dokumen yang telah
diperoleh pada tahap
pengumpulan informasi.
Portofolio yang dikerjakan tiap
kelompok terbagi 2, yaitu
portofolio tayangan dan
portofolio dokumentasi.

Menyajikan Portofolio

h. Kelompok 1 menyajikan

di depan Dewan Juri

informasi tentang pentingnya

(Showacase)

masalah yang menjadi kajian

5 menit

kelas.
i.

Kelompok 2 menyajikan
penjelasan tentang keuntungan
dan kerugian kebijakan/solusi
yang telah/akan ditempuh.
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5 menit

Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
j.

Kelompok 3 membahas

5 menit

kebijakan/solusi yang paling
baik untuk mengatasi masalah
tersebut.
k. Kelompok 4 memaparkan

5 menit

rencana aksi untuk
mengimplementasikan
kebijakan pilihan kelas.
Merefleksikan
Pengalaman Belajar

l.

Peserta didik melakukan

2 menit

refleksi /perenungan mengenai
hasil belajar yang dicapai
selama kegiatan pembelajaran.

Kegiatan Penutup

a. Peserta didik menyimak

2 menit

penguatan oleh guru terhadap
simpulan peserta.
b. Peserta didik menyimak

2 menit

penyampaian rencana kegiatan
pembelajaran berikutnya oleh
guru.

c. Peserta didik bersama-sama

2 menit

menyanyikan sebuah lagu
daerah.
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d. Peserta didik berdoa bersama.

1 menit

e. Peserta didik membalas salam

1 menit

guru.

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja 1
Mata Pelajaran

: PPKn

Kelas

: VII

Semester

: 1 (Gasal)

Tujuan Pembelajaran :
1. memahami pengertian norma.
2. membedakan macam-macam norma.
3. menganalisis perilaku patuh terhadap norma.
4. menganalisis perilaku tidak patuh terhadap norma.
5. menentukan solusi alternatif terhadap mengatasi perilaku tidak patuh
terhadap norma.
6. menentukan keterkaitan antara norma dan keadilan.
Petunjuk Kerja:
1. Buatlah kelompok diskusi beranggotakan 5 orang.
2. Berkumpullah bersama kelompokmu.
3. Cermati lembar kerja yang dibagikan guru.
4. Cermati tayangan video pembelajaran.
5. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang

berkaitan dengan isi video

pembelajaran di dalam lembar kerja di bagian Identifikasi Masalah.
6. Diskusikan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Tuliskan hasilnya di bagian Hipotesis.
7. Carilah sumber-sumber informasi lain (buku pelajaran, internet,
perpustakaan, dll) yang dapat memperkuat jawaban sementara
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Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
kelompok. Tuliskan hasil pengumpulan data itu di bagian Hasil
Pengumpulan Data.
8. Diskusikan hasil pengumpulan data tersebut. Tuliskan hasilnya di
bagian Hasil Pengolahan Data.
9. Bandingkan hasil jawaban-jawaban sementara di bagian Hipotesis
dengan jawaban-jawaban di bagian Hasil Pengolahan Data.
10. Perbaiki jawaban sementara yang tidak sesuai dengan jawaban Hasil
Pengolahan Data.
11. Tuliskan hasilnya di bagian Hasil Verivikasi Data.
12. Tuliskan simpulan akhir hasil diskusi kelompok di bagian Simpulan.
13. Sajikan hasil kerja kelompok.
Tabel 20 Format Lembar Kerja Aktivitas Pembelajaran 1

Identifikasi Masalah

Hipotesis

Hasil Pengumpulan Data

Hasil Pengolahan Data

Hasil Verivikasi Data

Simpulan

Lembar Kerja 2
Mata Pelajaran

: PPKn

Kelas

: VII
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Semester

: 1 (Gasal)

Tujuan Pembelajaran :
1. mengidentifikasi masalah perilaku tidak sesuai norma.
2. menganalisis kebijakan/solusi yang telah/akan dilakukan.
3. menentukan solusi alternatif atas perilaku tidak sesuai norma.
4. membuat rencana aksi untuk melaksanakan solusi alternatif.
Petunjuk Kerja:
1. Bagilah kelas menjadi 4 kelompok.
2. Carilah berita tentang perilaku tidak sesuai norma di dalam surat kabar
yang dibagikan gurumu.
3. Buatlah kesepakatan dengan kelompok lain tentang masalah yang akan
dijadikan sebagai bahan kajian kelas.
4. Carilah sumber-sumber informasi lain (buku pelajaran, internet,
perpustakaan, dll) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
5. Kembangkan portofolio sesuai pembagian kelompok masingmasing.
6. Rangkailah portofolio keempat kelompok itu dengan format sajian
seperti di bawah ini.
Bagian 1

Bagian 3

Identifikasi

Bagian 2

Solusi

Bagian 4

Masalah

Kebijakan yang

Alternatif yang

Rencana Aksi

Telah/Akan

Dipilih

Ditempuh
Gambar 5 Format Sajian Portofolio

7. Sajikan hasilnya di depan guru (guru berperan sebagai juri).
8. Kelompok 1 menyajikan informasi tentang pentingnya masalah
yang menjadi bahan kajian kelas.
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Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
9. Kelompok 2 menyajikan penilaian tentang keuntungan dan kerugian
dari masing-masing kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah
tersebut.
10. Kelompok 3 menyajikan pilihan kebijakan yang paling baik untuk
menangani permasalahan tersebut.
11. Kelompok 4 menyajikan rencana aksi untuk mengimplementasikan
pilihan kebijakan itu.
12. Refleksikan pengalaman belajar yang kamu peroleh selama kegiatan
pembelajaran.
Tabel 21 Format Lembar Kerja Aktivitas Pembelajaran 2

Bagian 1
Identifikasi Masalah

Bagian 2
Kebijakan yang Telah/Akan
Ditempuh
Bagian 3
Solusi Alternatif yang
Dipilih
Bagian 4
Rencana Aksi

C. Bahan Bacaan
Pengertian Norma
Secara kodrati manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu berinteraksi
dengan individu lainnya. Interaksi manusia satu dengan yang lainnya
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menimbulkan peraturan hidup. Peraturan atau pedoman hidup itu disebut
norma. Pedoman hidup atau norma itu bertujuan untuk menciptakan
kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Semua yang terlibat dalam
interaksi wajib menaati norma. Pelanggaran terhadap norma akan
memperoleh sanksi dari masyarakat.
Setiap kelompok masyarakat memiliki corak budaya masing-masing. Aturan
atau norma yang berlaku di setiap masyarakat tentu berbeda-beda. Pada
hakekatnya norma merupakan kaidah hidup yang memengaruhi tingkah laku
manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma juga dapat diartikan sebagai
aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Norma
dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku anggota
masyarakat.
Secara etimologis, istilah norma berasal dari norm (Inggris), nomoi atau nomos
(Yunani), dan qo’idah (Arab) yang berarti hukum. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia Daring, norma berarti (1) aturan atau ketentuan yang
mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan,
dan kendalian tingkah laku, yang sesuai dan diterima; dan (2) aturan, ukuran,
atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau
memperbandingkan

sesuatu

(https://kbbi.web.id/norma).

Menurut

Assiddiqie (2015:1) norma merupakan institusionalisasi nilai-nilai yang
diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran, atau kemuliaan yang dihadapkan
pada nilai-nilai buruk, tidak luhur atau tidak mulia.

Macam-Macam Norma
Norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan menjadi
empat macam, yaitu norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum.
Norma Kesusilaan
Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan
kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan
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Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin
dan suku bangsanya. Suara hati nurani manusia selalu menyuarakan
kebenaran. Norma ini merupakan sumber moral manusia. Pelanggaran
terhadap norma menimbulkan perasaan menyesal, malu, dan bersalah.
Norma Kesopanan
Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan di
dalam masyarakat. Norma ini dianggap sebagai tuntunan pergaulan seharihari dalam masyarakat itu. Norma ini timbul dan diadakan oleh masyarakat
itu sendiri untuk mengatur pergaulan. Setiap anggota masyarakat harus saling
menghormati. Norma kesopanan merupakan pedoman tingkah laku manusia
terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Norma kesopanan mengatur apa
yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang
anggota masyarakat. Norma kesopanan bersifat relatif. Artinya, apa yang
dianggap sopan di suatu masyarakat boleh jadi tidak sopan di masyarakat lain.
Sanksi untuk pelanggaran norma ini tidak tegas. Sanksinya dapat berupa
celaan, cemoohan, atau pengucilan dari sesamanya. Norma kesopanan
bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan
masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya.
Norma Agama
Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima manusia dalam bentuk
perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.
Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma disampaikan
kepada nabi dan rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di
dunia. Norma agama bersifat dogmatis. Artinya, perintah, larangan, dan ajaran
agama itu harus dilaksanakan dan tidak boleh dikurangi atau ditambah.
Pemeluk agama mengakui dan meyakini bahwa peraturan yang paling benar
berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama merupakan satu-satunya
norma yang mengatur peribadatan dalam rangka melaksanakan hubungan
manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama juga mengatur
hubungan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya norma agama tidak hanya
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mengatur hubungan manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan
manusia dengan sesamanya dan bahkan dengan mahluk lainnya. Pelanggar
norma agama akan mendapat dosa. Setelah meninggal, di akhirat ia akan
memperoleh siksaan dari Tuhan. Sanksi norma agama bersifat tidak langsung
karena akan diperoleh setelah si pelanggar meninggal dunia. Manusia yang
tidak melanggar norma akan memperoleh pahala. Setelah meninggal, ia akan
ditempatkan di surga.
Norma Hukum
Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam
pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dan
bersifat memaksa. Norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu bersifat
perintah dan bersifat larangan. Bersifat perintah artinya memerintahkan
orang untuk berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar
norma hukum tersebut. Bersifat larangan artinya melarang orang untuk
berbuat sesuatu. Jika melakukan perbuatan yang dilarang, ia melanggar norma
hukum tersebut. Perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh
masyarakat. Isi norma hukum mengikat setiap orang dan pelaksanaannya
dapat dipaksakan oleh alat-alat negara.
Fungsi norma hukum adalah:
1. melengkapi norma-norma yang lain dengan sanksi yang nyata dan tegas.
2. mengatur hal-hal yang belum diatur oleh norma-norma yang lain.
3. kadang-kadang mengatur hal-hal yang bertentangan dengan norma yang
lain.
Rumokoy dan Maramis (2014:36-38) membagi fungsi hukum menjadi 3, yaitu:
1. memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap apa yang berlaku dalam
masyarakat.
2. sebagai alat rekayasa masyarakat.
3. sebagai

sarana

pembangunan.
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pembentukan

masyarakat,

khususnya

sarana

Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
Norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam
pergaulan hidup bermasyarakat. Norma hukum mutlak diperlukan oleh tiap
negara untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sebagai
negara hukum, pemerintah dan rakyat Indonesia wajib menegakkan hukum
dalam kehidupan sehari-hari.
Selain norma yang disebutkan di atas, masih ada kebiasaan yang dilakukan
oleh anggota masyarakat. Kebiasaan menunjuk pada suatu perbuatan yang
dilakukan secara berulang-ulang dan diterima serta diakui oleh masyarakat.
Contohnya, kebiasaan makan dengan tangan kanan, dan bertegur sapa bila
berjumpa orang yang dikenal. Meskipun bukan merupakan aturan, kebiasaan
juga berpengaruh terhadap perilaku sehari-hari warga masyarakat. Pada
umumnya manusia berperilaku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di
masyarakat tempat ia tinggal. Orang yang kurang mengindahkan kebiasaan
yang berlaku di masyarakat cenderung kurang diterima masyarakat. Karena
bukan aturan, sanksi terhadap pelanggar kebiasaan relatif longgar. Misalnya,
pelanggarnya menjadi bahan gunjingan warga masyarakat. Contoh lainnya
adalah kebiasaan mengirimkan makanan kepada tetangga sekitar. Apabila ada
warga yang tidak melakukan kebiasaan itu, ada kecenderungan warga
tersebut akan menjadi bahan gunjingan warga masyarakat.
Selain norma dan kebiasaan, di sebagian masyarakat juga berlaku aturan
tertentu yang disebut adat istiadat (custom). Adat istiadat adalah
aturan/kebiasaan yang dianggap baik dalam masyarakat tertentu dan
dilakukan secara turun temurun. Salah satu perbedaan kebiasaan dengan adat
istiadat adalah kekuatan sanksi pada keduanya. Sanksi terhadap pelanggaran
kebiasaan tidak sekuat sanksi pelanggaran terhadap hukum adat. Adat istiadat
dipandang penting bagi kehidupan suatu masyarakat. Masyarakat Indonesia
kaya akan adat istiadat. Misalnya, adat istiadat yang dimiliki suku-suku bangsa
di berbagai wilayah di Indonesia. Contohnya,

bagi masyarakat tertentu

perkawinan antarkerabat dekat dianggap tabu. Sanksi bagi pelanggarnya lebih
keras dibandingkan pelanggaran terhadap kebiasaan.
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Di bawah ini disajikan rangkuman pengertian, macam,contoh, dan sanksi
pelanggaran norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum.
Tabel 22 Ringkasan Pengertian, Macam, Contoh, dan Sanksi Norma

NO.
1

Norma
Agama

Pengertian

Contoh

Sanksi

Aturan tingkah

Sembahyang

Sanksi norma

laku bagi umat

tepat waktu.

agama tidak

manusia dalam

dilarang

bersifat

masyarakat

berjudi,

langsung,

yang berasal

dilarang

dengan sanksi

dari Tuhan Yang berzina, jangan
Maha Esa yang

berupa dosa.

membunuh.

berisi perintah.
Iarangan, dan
anjuran yang
bersifat
dogmatis.
2

Kesusilaan Aturan tingkah

Berbicara dan

Bersifat tidak

laku yang

berbuat benar

tegas dan

bersumber dari

dan adil, tidak

sanksinya

hati nurani

berbohong,

adalah rasa

manusia

bertindak adil,

malu,

tentang baik

menghargai

penyesalan, dan

buruknya suatu

dan

rasa bersalah.

perbuatan.

menghormati
orang lain.
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Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
3

Kesopanan Aturan tingkah

Hendaklah

Sanksi norma

laku yang

menghormati

kesopanan tidak

timbul dari hasil

orang tua atau

tegas yang

pergaulan

orang yang

berupa

segolongan

lebih tua,

cemoohan,

manusia di

hendaklah

celaan,

dabam

ramah

dikucilkan,

masyarakat dan

terhadap

diboikot,

dianggap

orang lain,

dianggap tidak

sebagai

hendaklah

lumrah dan

tuntunan

ketuk pintu

tidak sopan.

pergaulan

sebelum

sehari-hari.

masuk rumah

Norma

orang,

kesopanan

hendaklah

bersifat relatif.

menghormati

Relatif artinya

bapak/ibu

apa yang

guru, tidak

dianggap

berkata kasar

sebagai norma

kepada orang

kesopanan

lain.

berbeda-beda di
berbagai tempat
dan lingkungan
atau waktu.
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4

Hukum

Pedoman hidup

Setiap pejalan

Sanksi dari

yang dibuat oleh kaki harus

norma hukum

badan atau

lewat jalur

adalah tegas dan

lembaga yang

lambat,

memaksa,

berwenang

dilarang

contohnya

untuk mengatur

mencuri atau

berupa penjara.

manusia dalam

merampok,

denda, dan

kehidupan

adanya

hukum mati.

bermasyarakat,

larangan

berbangsa, dan

membunuh

bernegara.

bagi tiap orang.

Arti Pentingnya Norma
Sebagai mahluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan,
keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Agar semua
perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban
dalam masyarakat, diperlukan peraturan atau norma. Jadi, norma memiliki
arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat.
Secara umum fungsi norma dalam masyarakat antara lain:
1. Sebagai pedoman tingkah laku.
Artinya, norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan
sosial.
2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat.
Artinya, norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak
menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban.
3. Sebagai sistem pengendalian sosial.
Artinya, tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh
aturan yang berlaku.
Tidak adanya norma akan menimbulkan ketidakteraturan dalam kehidupan
bermasyarakat. Dalam kehidupan bernegara norma hukum memiliki peranan
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Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta
para penyelenggara negara. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh
masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk
menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat. Orang yang tidak
mentaatinya diberikan sanksi yang tegas.
Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan.
Penerapan norma hukum memerlukan alat-alat perlengkapan negara.
Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan
negara yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim. Misalnya, hakim di
pengadilan diperlukan untuk memeriksa dan memutus masalah perdata dan
pidana. Polisi diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan
dan gangguan keamanan. Jaksa mewakili negara melakukan penuntutan
terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan.

Arti Keadilan
Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud
keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya
keadilan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia kata keadilan berasal dari kata dasar adil. Secara leksikal adil
diartikan sebagai (tindakan) tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenangwenang.
Keadilan menegaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan
sewenang-wenang tetapi harus sesuai dengan hak-haknya. Keadilan
mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya
dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan
keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat.
Menurut Kaelan ((2004: 83) nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam
kehidupan bersama dikelompokkan menjadi 3, yaitu:
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a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara
terhadap warganya. Pihak negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk
keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi dan
kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
b. Keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara dan negara.
Pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu
dengan warga lainnnya secara timbal balik.
Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta
keadilan. Di depan hukum tidak ada seorang pun warga negara yang
diistimewakan. Semua warga negara baik pejabat negara, warga negara, dan
orang asing wajib mentaati hukum. Dengan demikian, norma hukum berlaku
adil bagi semua warga negara. Pada hakikatnya menegakkan hukum berarti
pula menegakkan nilai nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan
tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Keadilan merupakan ruh dari setiap
norma hukum. Tegaknya keadilan hukum menjadi jaminan bagi terwujudnya
nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai
bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan sehingga orang yang dihukum
menjadi orang baik lagi sebelum kembali lagi ke tengah-tengah kehidupan.
Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum,
dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan
tindakan main hakim sendiri. Melakukan tindakan main hakim sendiri
termasuk juga perbuatan melanggar norma hukum. Pemberian hukuman
hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga
peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peranan penting
dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat.
Melalui lembaga peradilan, anggota masyarakat yang merasa hak-hak
konstitusionalnya dilanggar dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal
itu agar orang yang telah melanggar hak-hak orang lain menerima hukuman
yang setimpal sesuai dengan pelanggarannya.
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Unit Pembelajaran
Norma-Norma yang Berlaku dalam
Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Keadilan

A. Pembahasan Soal-Soal USBN
Soal USBN Tahun Pelajaran 2015/2016
Soal Nomor 1
Tiap manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup
yang beragam satu dengan yang lain. Agar semua perbedaan tersebut tidak
menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, diperlukan
peraturan atau norma. Norma memiliki arti penting bagi terciptanya
ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat
norma berfungsi: (1) sebagai pedoman tingkah laku, (2) menjaga kerukunan
anggota masyarakat, dan (3) sebagai sistem pengendalian sosial.

Tidak

adanya norma akan menimbulkan ketidakteraturan dalam kehidupan
bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat perlu menyadari
pentingnya kepatuhan terhadap norma yang berlaku di masyarakat.
Kunci Jawaban: D
Soal Nomor 2
Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh badan atau lembaga yang
berwenang untuk mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Norma hukum bersifat memaksa. Contohnya,
antara lain, setiap pejalan kaki harus lewat jalur lambat, dilarang mencuri atau
merampok, dan adanya larangan membunuh bagi tiap orang. Mematuhi
peraturan lalu-lintas dan membuang sampah pada tempatnya juga merupakan
contoh norma hukum. Sanksi dari norma hukum adalah tegas dan memaksa,
misalnya berupa penjara, denda, dan hukum mati. Peraturan sekolah dapat
dimasukkan ke dalam norma hukum karena dibuat oleh sekolah, meskipun
sifat dan bentuk sanksinya agak berbeda.
Kunci Jawaban: C
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Soal Nomor 3
Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan di
dalam masyarakat. Norma ini timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri
untuk mengatur pergaulan. Norma kesopanan mengatur apa yang boleh
dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang anggota
masyarakat. Norma kesopanan bersifat relatif. Artinya, apa yang dianggap
sopan di suatu masyarakat boleh jadi tidak sopan di masyarakat lain. Sanksi
untuk pelanggaran norma ini tidak tegas. Sanksinya dapat berupa celaan,
cemoohan, atau pengucilan dari sesamanya. Norma kesopanan bersumber
dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan
masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Bertutur kata sopan
pada orang yang lebih tua termasuk salah satu contoh penerapan norma
kesopanan.
Kunci Jawaban: C

Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
Soal Nomor 1
Norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam
pergaulan hidup bermasyarakat. Norma hukum mutlak diperlukan oleh tiap
negara untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sebagai
negara hukum, pemerintah dan rakyat Indonesia wajib menegakkan hukum
dalam kehidupan sehari-hari. Menyeberang jalan di zebra cross termasuk
bentuk kepatuhan terhadap norma hukum, dalam hal ini Undang-Undang
Lalu-Lintas. Jika pengguna jalan raya mematuhi peraturan lalu-lintas, akan
tercipta masyarakat yang tertib, teratur, dan damai.
Kunci Jawaban: C
Soal Nomor 2
Norma kesopanan merupakan seperangkat aturan yang memandu tingkah
laku manusia agar sesuai dengan kaidah sopan santun dalam masyarakat.
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Norma ini berhubungan dengan tingkah laku menghormati, menghargai, dan
respek dengan kultur suatu masyarakat. Mengucapkan salam atau mengetuk
pintu ketika bertamu merupakan bentuk kesopanan. Berterima kasih ketika
menerima sesuatu dari orang lain juga merupakan wujud perilaku sopan.
Menggunakan tangan kanan ketika memberi dan menerima sesuatu menjadi
tolok ukur kesopanan seseorang di masyarakat Indonesia. Sementara itu,
memakai helm ketika berkendara dan membawa kelengkapan kendaraan
bermotor merupakan bentuk kepatuhan kepada norma hukum. Pelanggaran
terhadap norma kesopanan biasanya membuat seseorang dicap/dianggap
tidak sopan atau tidak menghargai keberadaan budaya yang dipegang teguh
masyarakat. Dalam bersosialisasi manusia harus pandai-pandai memahami
apa yang dianggap sopan oleh masyarakat tertentu.
Kunci Jawaban: A

Soal Nomor 3
Norma merupakan pedoman, dasar, arahan dan tata tertib bagi anggota
masyarakat. Tujuannya adalah agar tercipa masyarakat yang teratur, tentram,
selaras. Setiap anggota masyarakat dapat hidup nyaman dan tentram. Fungsi
norma secara umum adalah:
a. menciptakan

kenyamanan,

kemakmuran

serta

kebahagiaan

bagi

anggotanya.
b. menciptakan keselarasan hubungan setiap anggotanya.
c. menjadi petunjuk bagaimana menjalin suatu hubungan antar anggota.
d. menciptakan suasana yang tertib dan tentram bagi anggotanya.
Jadi pada intinya norma berfungsi sebagai landasan atau arahan bagaimana
membangun hidup yang nyaman bagi setiap anggota masyarakat melalui
berbagai aturan. Jika setiap anggota masyarakat berperilaku sesuai aturan,
kehidupan aman, tenteram, nyaman, dan selaras akan tercipta.
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Kunci Jawaban: A
Soal Nomor 4
Norma kesopanan adalah serangkaian aturan tentang tingkah laku yang
bersumber dari budaya, adat istiadat, atau tradisi di suatu wilayah yang
berkembang dalam pergaulan anggota masyarakat dan dianggap sebagai
tuntunan dalam berinteraksi antar sesama. Norma kesopanan atau sopan
santun bersifat relatif karena setiap tempat, lingkungan, dan waktu memiliki
kategori norma kesopanannya sendiri. Mengucapkan kata permisi ketika
berjalan di dekat orang yang lebih tua, dan mengucapkan salam jika bertemu
orang tua merupakan contoh-contoh perilaku sopan. Sopan santun sangat
perlu dimiliki dan diterapkan oleh setiap anggota masyarakat atau organisasi.
Selalu berkata jujur ketika berbicara merupakan contoh perilaku sesuai norma
kesusilaan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan bentuk
kepatuhan pada norma hukum.
Kunci Jawaban: A
Soal Nomor 5
Norma kesopanan bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, dan budaya yang
dipegang teguh oleh masyarakat. Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku,
agama, ras, dan antargolongan. Masing-masing memiliki adat istiadat yang
berbeda-beda. Perbedaan itu seyogyanya tidak menjadi faktor pemecah belah
persatuan bangsa. Keberagaman itu merupakan anugerah yang luar biasa dari
Tuhan Yang Maha Pemurah. Seluruh rakyat Indonesia wajib mensyukuri dan
menghormatinya.
Kunci Jawaban: C
Soal Nomor 6
Norma kesopanan bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang dipegang teguh
oleh masyarakat. Bangsa Indonesia memiliki kebiasaan-kebiasaan luhur yang
yang telah dilakukan sejak jaman dulu. Kebiasaan-kebiasaan itu antara lain
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memberi sesuatu dengan tangan kanan, memberi salam ketika masuk ke
rumah, mengucapkan terima kasih jika diberi sesuatu, dan berbicara sopan di
mana pun berada. Memberi hadiah ulang tahun pada teman juga merupakan
kebiasaan tetapi bukan kebiasaan luhur bangsa Indonesia. Mengenakan helm
ketika bersepeda motor merupakan perilaku sesuai norma hukum.
Kunci Jawaban: C

Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
Soal Nomor 1
Norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam
pergaulan hidup bermasyarakat. Norma hukum mutlak diperlukan oleh tiap
negara untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sebagai
negara hukum, pemerintah dan rakyat Indonesia wajib menegakkan hukum
dalam kehidupan sehari-hari. Penegakkan hukum harus dapat memenuhi rasa
keadilan. Penegakan hukum akan akan mencegah timbulnya tindakan
sewenang-wenang siapa pun. Semua orang harus berperilaku sesuai aturan
hukum yang ada.
Kunci Jawaban: B
Soal Nomor 2
Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani.
Norma ini membuat seseorang mampu membedakan hal-hal baik dari hal-hal
buruk. Rasa penyesalan ini akan dirasakan oleh orang yang melanggar norma
kesusilaan. Berkata jujur, berbuat baik pada orang lain, dan tidak mencuri
merupakan contoh-contoh perilaku ssesuai norma kesusilaan.
Kunci Jawaban: B
Soal Nomor 3
Setiap sekolah memiliki peraturan atau tata tertib masing-masing. Peraturan
tersebut mengatur hubungan antarwarga sekolah. Pelanggar peraturan
sekolah dapat dikenai sanksi dari pihak sekolah. Setiap warga sekolah wajib
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mematuhi peraturan tersebut. Contoh-contoh perilaku patuh pada peraturan
sekolah antara lain menjaga nama baik sekolah, mematuhi tata tertib sekolah,
dan menjaga kebersihan sekolah. Mengerjakan PR di sekolah melanggar
peraturan sekolah. Menyeberang jalan di tempat penyeberangan adalah
contoh perilaku sesuai norma hukum.
Kunci Jawaban: B
Soal Nomor 4
Norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam
pergaulan hidup bermasyarakat. Norma hukum mutlak diperlukan oleh tiap
negara untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sebagai
negara hukum, pemerintah dan rakyat Indonesia wajib menegakkan hukum
dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki kesadaran hukum akan
memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku,
menegakkan kepastian hukum, dan mempertahankan tertib hukum.
Kunci Jawaban: A
Soal Nomor 5
Kepatuhan terhadap hukum perlu diberlakukan pada lingkungan keluarga,
sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Contoh-contoh perilaku patuh
hukum pada lingkungan negara antara lain memiliki KTP bagi yang sudah
cukup umur, membayar pajak, membuang sampah pada tempatnya, dan ikut
serta dalam pemilu. Melaksanakan ronda malam, membayar makanan yang
dimakan di warung makan, dan tidak mencontek bukan perilaku patuh hukum
pada lingkungan bangsa dan negara.
Kunci Jawaban: A

B. Pengembangan Soal HOTS
Keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak hanya dapat dikembangkan melalui
penggunaan model pembelajaran berorientasi HOTS tetapi juga dengan
menyajikan soal-soal yang mengukur penalaran peserta didik (soal-soal
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HOTS). Pada contoh-contoh soal USBN yang disajikan di bagian awal unit ini
hanya ada 1 contoh soal yang dapat dikategorikan ke dalam soal HOTS., yaitu
soal nomor 1 USBN Tahun Pelajaran 2016/2017. Contoh-contoh soal lainnya
hanya mengukur level kognitif pengetahuan dan pemahaman (L1) dan aplikasi
(L2). Sebenarnya di dalam kisi-kisi USBN Tahun Pelajaran 2017/2018 sudah
diamanatkan adanya soal-soal HOTS. Coba cermati kisi-kisi soal USBN di
bawah ini.

Gambar 6 Kisi-Kisi Soal USBN 2017/2018

Pada kisi-kisi di atas terlihat jelas bahwa materi ‘Norma-Norma dalam
Masyarakat’ yang masuk ke dalam lingkup materi ‘Norma dan Konstitusi’
merupakan salah satu butir soal yang harus dibuat dan diujikan. Level kognitif
butir soal tersebut adalah L3 (Penalaran). Soal dengan level kognitif L3 inilah
yang dimaksud sebagai soal HOTS. Kata Kerja Operasional (KKO) yang dapat
dipilih

ketika

merumuskan

indikator

soal

adalah

‘menyelesaikan,

menganalisis, menghubungkan, menerapkan gagasan, atau menyimpulkan’.
Dalam proses penyusunan soal HOTS, kisi-kisi soal USBN di atas
dikembangkan lebih lanjut menjadi kisi-kisi soal HOTS seperti berikut ini:
Tabel 23 Contoh Kisi-Kisi Soal HOTS

Jenjang Sekolah

: SMP

Mata Pelajaran

: PPKn

Jumlah Soal

: 1

Tahun Pelajaran : 2018/2019
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No
1

Kompetensi
yang Diuji
3.2 Memahami
norma-norma
yang berlaku
dalam
kehidupan
bermasyarakat
untuk
mewujudkan
keadilan

Lingkup
Materi
Norma
dan
Konstitusi

Materi
Normanorma
dalam
masyarakat

Indikator
Soal
Disajikan
sebuah
gambar
pelanggaran
lalu lintas,
peserta didik
dapat
menyimpulkan
jenis
pelanggaran
yang
dilakukan
pengendara
sepeda motor.

No
Soal
1

Level
Kognitif
L3

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda

Kisi-kisi tersebut lalu dijabarkan dalam bentuk kartu soal. Hasilnya adalah
sebagai berikut:
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Tabel 24 Contoh Kartu Soal HOTS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

Jenjang Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: PPKn

Nama Penyusun

: Prayogo K.,S.Pd., M.Hum.

KOMPETENSI DASAR
3.2 Memahami normanorma yang
berlaku dalam
kehidupan
bermasyarakat untuk
mewujudkan
keadilan
IPK YANG SESUAI:
3.1.4 Menganalisis
kasus perilaku
tidak sesuai
norma

Buku Sumber :
Lukman Surya
Saputra, L.S,
Nurdiaman,
Salikun. 2017.
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
SMP Kelas VII
Edisi Revisi 2017.
Jakarta:
Kemendikbud.

Nomor Soal

LINGKUP MATERI:
Norma dan Konstitusi
MATERI:
Norma-Norma
Masyarakat

1

Pengeta
huan/
Pemaha
man

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Cermati gambar di bawah ini!

Kunci
Jawaban

dalam
C

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah
gambar pelanggaran
lalu lintas, peserta
didik dapat
menyimpulkan jenis
pelanggaran yang
dilakukan pengendara
sepeda motor.

Sumber: https://www.google.com/search?q=melanggar+lalu+lintas&safe
Jumlah pelanggaran lalu-lintas yang dilakukan pengendara
motor pada gambar di atas adalah:
A. 1 jenis pelanggaran
B. 2 jenis pelanggaran
C. 3 jenis pelanggaran
D. 4 jenis pelanggaran

Salah satu ciri pembeda soal HOTS dengan soal bukan HOTS adalah adanya
stimulus. Stimulus soal HOTS dapat berupa gambar, teks, grafik, tabel, atau
ilustrasi cerita. Pokok soal (stem) dirumuskan dengan mengacu pada stimulus.
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Jawaban soal HOTS tidak dapat ditentukan tanpa mencermati stimulus soal.
Stimulus yang disajikan pada soal di atas berupa gambar/foto. Peserta didik
harus menganalisis gambar/foto itu terlebih dahulu agar dapat menentukan
secara benar jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara
sepeda motor. Pada soal di atas pengendara sepeda motor melalukan 3 jenis
pelanggaran, yaitu: (1) berboncengan lebih dari dua orang, (2) pembonceng
tidak memakai helm, dan (3) pengendara motor tidak memiliki SIM karena
pengendara motor masih berstatus pelajar/harus berumur 17 tahun jika ingin
memiliki SIM.
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Berdasarkan penjelasan panjang lebar di atas ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Pemahaman tentang pengertian, macam, fungsi dan contoh perilaku
sesuai/tak sesuai norma perlu dimiliki peserta didik.

Hal ini bukan

semata-mata dikarenakan sering munculnya soal-soal tentang norma di
dalam USBN tetapi juga karena perilaku patuh terhadap norma sangat
penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kepatuhan terhadap norma dapat menciptakan kehidupan yang tertib,
damai, teratur, dan adil di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat,
bangsa dan negara.
2. Unit ini dikembangkan dengan mengaitkan kompetensi dasar sesuai
Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018, kisi-kisi USBN 2018, pembelajaran
berorientasi keterampilan tingkat tinggi (HOTS), dan aplikasinya di dunia
nyata.
3. Pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat dilakukan
dengan beberapa cara, antara lain (1) menjabarkan KD menjadi IPK
pendukung, kunci, dan pengayaan, (2) merancang aktivitas pembelajaran
dengan menggunakan model pembelajaran tertentu, (3) merancang bahan
ajar dari beragam sumber, dan (4) merancang soal-soal HOTS.
4. Guru dapat menggunakan unit ini sebagai contoh dalam mengembangkan
pembelajaran materi norma. Misalnya, cara menjabarkan KD menjadi
target kompetensi, IPK pendukung, IPK kunci, dan IPK pengayaan; memilih
model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan IPK; dan menyusun soalsoal penilaian yang mengukur penalaran keterampilan berpikir tingkat
tinggi.
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1. Identifikasilah bagian-bagian unit ini yang masih dianggap sulit. Baca
kembali bagian-bagian itu beberapa kali. Diskusikan dengan teman atau
fasilitator.
2. Kumpulkan soal-soal tentang norma dari beragam sumber. Analisis satu
per satu dengan menggunakan format yang ada di unit ini. Lengkapi pula
dengan pembahasan dan kunci jawaban. Tunjukkan hasilnya ke teman dan
diskusikan.
3. Cermati kembali cara menjabarkan KD menjadi target kompetensi, KD
menjadi IPK, IPK menjadi indikator pendukung, kunci, dan pengayaan.
Pilihlah salah satu KD PPKn Kelas VII yang termasuk lingkup norma dan
konstitusi. Kembangkan KD itu menjadi target kompetensi, indikator
pendukung, kunci, dan pengayaan. Tunjukkan hasilnya ke teman dan
diskusikan.
4. Rancanglah sebuah aktivitas pembelajaran untuk mengeksplorasi KD yang
telah dikembangkan di atas. Gunakan salah satu model pembelajaran
(Discovery, Inquiry, PBL, atau PjBL). Tunjukkan hasilnya ke teman dan
diskusikan.
5. Rancanglah soal-soal berkategori HOTS untuk mengukur pencapaian KD di
atas. Gunakan format kisi-kisi soal dan kartu soal yang ada di unit ini.
Tunjukkan hasilnya ke teman dan dikusikan.
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Makna, fungsi, dan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum
nasional merupakan salah satu materi penting yang wajib dipelajari peserta
didik di kelas VIII. Hal ini terbukti dari selalu diujikannya soal-soal tentang
materi tersebut di dalam USBN.
Unit ini menjadi contoh cara mengembangkan pembelajaran materi makna,
fungsi, dan kedudukan UUD NRI dengan membangun keterkaitan antara
kompetensi dasar, kisi-kisi USBN, pembelajaran berorientasi keterampilan
tingkat tinggi (HOTS), dan aplikasinya di dunia nyata.
Bagian awal unit ini menyajikan penjelasan singkat dan contoh aplikasi materi
tersebut di dunia nyata. Bagian berikutnya menyajikan kompetensi dasar
sesuai Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018. Kompetensi dasar ini diuraikan
menjadi target kompetensi. Kompetensi dasar dan target kompetensi
dijabarkan lebih lanjut menjadi indikator pendukung, indikator kunci, dan
indikator pengayaan.
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Pada bagian selanjutnya disajikan aktivitas pembelajaran. Terdapat 2 aktivitas
pemeblajaran pada unit ini. Aktivitas 1 menggunakan Model Pembelajaran
Penemuan

(Discovery

Learning).

Aktivitas

2

menggunakan

Model

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning). Kedua model
pembelajaran itu berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Bahan bacaan disediakan setelah aktivitas pembelajaran.
Contoh pengembangan soal-soal HOTS disajikan setelah bahan bacaan. Di
bagian akhir unit ini disajikan kesimpulan dan umpan balik.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar PPKn
SMP kelas VIII sesuai Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018.
Tabel 1 Rincian Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KOMPETENSI

KELAS

KD SIKAP SPIRITUAL
1.2

Menghargai makna,

1. Menghargai makna

kedudukan dan fungsi

UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945

sebagai bentuk sikap

sebagai bentuk sikap

beriman dan

beriman dan

bertakwa.

bertakwa.

VIII

2. Menghargai
kedudukan UUD NRI
Tahun 1945 sebagai
bentuk sikap beriman
dan bertakwa.
3. Menghargai fungsi
UUD NRI Tahun 1945
sebagai bentuk sikap
beriman dan
bertakwa.

KD SIKAP SOSIAL
2.2

Mendukung makna,

1. Mendukung makna

kedudukan dan fungsi

UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945,

dalam sistem hukum

serta peraturan

nasional.

VIII
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perundangan lainnya

2. Mendukung

sesuai dengan UUD

kedudukan UUD NRI

NRI Tahun 1945.

Tahun 1945 dalam
sistem hukum
nasional.
3. Mendukung fungsi
UUD NRI Tahun 1945
dalam sistem hukum
nasional.
4. Mendukung peraturan
perundangan lainnya
dalam sistem hukum
nasional.

KD PENGETAHUAN
3.2

Menelaah makna,

a. Menelaah makna UUD

kedudukan dan fungsi

NRI Tahun 1945

UUUD NRI Tahun

dalam sistem hukum

1945, serta peratuan

nasional.

perundangan-

b. Menelaah kedudukan

undangan lainnya

UUD NRI Tahun 1945

dalam sistem hukum

dalam sistem hukum

nasional.

nasional.
c. Menelaah fungsi UUD
NRI Tahun 1945
dalam sistem hukum
naional.
d.

Menelaah peraturan
perundanganundangan lainnya
dalam sistem hukum
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nasional.
KD KETERAMPILAN
4.2

Menyajikan hasil

a. Menyajikan hasil

telaah makna,

telaah makna

kedudukan dan

UUD NRI Tahun

fungsi UUD NRI

1945 dalam

Tahun 1945

penerapan

dalam penerapan

kehidupan

kehidupan

sehari-hari.

sehari-hari.

VIII

b. Menyajikan hasil
telaah
kedudukan UUD
NRI Tahun 1945
dalam penerapan
kehidupan
sehari-hari.
c. Menyajikan hasil
telaah fungsi
UUD NRI Tahun
1945 dalam
penerapan
kehidupan
sehari-hari.
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Rincian Indikator Sikap Spiritual dan Sikap Sosial
Indikator Sikap Spritual

Indikator Sikap Sosial

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

1.2.1 Menerima makna, kedudukan

2.2.1 Menerima makna, kedudukan

dan fungsi UUD NRI Tahun

dan fungsi UUD NRI Tahun

1945 dalam sistem hukum

1945 dalam sistem hukum

nasional sebagai bentuk rasa

nasional.

beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.

2.2.2 Menerima makna, kedudukan
dan fungsi peraturan
perundangan lainnya dalam
sistem hukum nasional.

Indikator Kunci

Indikator Kunci

1.2.2 Meyakini makna, kedudukan

2.2.3 Meyakini makna, kedudukan

dan fungsi UUD NRI Tahun

dan fungsi UUD NRI Tahun

1945 dalam sistem hukum

1945 dalam sistem hukum

nasional sebagai bentuk sikap

nasional.

beriman dan bertakwa.

2.2.4 Meyakini makna, kedudukan
dan fungsi peraturan
perundang-undangan dalam
sistem hukum nasional.

Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

1.2.3 Mempertahankan makna,

2.2.5 Menghargai makna,

kedudukan dan fungsi UUD

kedudukan dan fungsi UUD

NRI Tahun 1945 sebagai

NRI Tahun 1945 dalam

bentuk sikap beriman dan

sistem hukum nasional.

bertakwa.
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2.2.6 Mempertahankan makna,
kedudukan dan fungsi UUD
NRI Tahun 1945 dalam
sistem hukum nasional.
Tabel 3 Rincian Indikator Pengetahuan dan Keterampilan
Indikator Pengetahuan

Indikator Keterampilan

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.2.1 Mengidentifikasi makna UUD

4.2.1 Mengamati wujud penerapan

NRI Tahun 1945 dalam sistem

makna, kedudukan dan fungsi

hukum nasional.

UUD NRI Tahun 1945 dalam

3.2.2 Mengidentifikasi kedudukan
UUD NRI Tahun 1945 dalam

kehidupan sehari-hari.
4.2.2 Menanya wujud penerapan

sistem hukum nasional.

makna UUD NRI Tahun 1945

3.2.3 Mengidentifikasi fungsi UUD

dalam kehidupan sehari-hari.

NRI Tahun 1945 dalam sistem
hukum nasional.
3.2.4 Mengidentifikasi makna

4.2.3 Mengumpulkan informasi
tentang wujud penerapan
makna UUUD NRI Tahun

peraturan perundang-

1945 dalam kehidupan

undangan lainnya dalam

sehari-hari.

sistem hukum nasional.
3.2.5 Mengidentifikasi kedudukan

4.2.4 Mengolah informasi tentang
wujud penerapan makna

peraturan perundang-

UUD NRI Tahun 1945 dalam

undangan lainnya dalam

kehidupan sehari-hari.

sistem hukum nasional.
3.2.6 Mengidentifikasi fungsi
peraturan perundangundangan lainnya dalam
sistem hukum nasional.
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Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.2.7 Menganalisis makna UUD

4.2.2 Menyajikan hasil telaah

NRI Tahun 1945 dalam

makna, kedudukan dan fungsi

sistem hukum nasional.

UUD NRI Tahun 1945 dalam

3.2.8 Menganalisis kedudukan
UUD NRI Tahun 1945 dalam

penerapan kehidupan seharihari.

sistem hukum nasional.
3.2.9 Menganalisis fungsi UUD NRI
Tahun 1945 dalam sistem
hukum nasional.
3.2.10 Menganalisis makna
peraturan perundanganundangan lainnya dalam
sistem hukum nasional.
3.2.11 Menganalisis kedudukan
peraturan perundanganundangan lainnya dalam
sistem hukum nasional.
3.2.12 Menganalisis fungsi peratuan
perundangan-undangan
lainnya dalam sistem hukum
nasional.
Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.2.13 Membandingkan makna,

4.2.3 Merancang laporan hasil

kedudukan dan fungsi

telaah wujud penerapan UUD

berbagai peraturan

NRI Tahun 1945 dan

perundang-undangan dalam

peraturan perundang-

sistem hukum nasional.

undangan lainnya dalam
kehidupan sehari-hari.
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A. Aplikasi di Lingkungan Keluarga
Penerapan UUD NRI 1945 dapat dilakukan mulai lingkup terkecil, yaitu
lingkungan keluarga, hingga lingkup yang lebih besar seperti lingkungan
sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Berikut
ini adalah contoh penerapan isi UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan keluarga:
1. berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga.
2. melaksanakan musyawarah keluarga.
3. setiap anggota keluarga melaksanakan tugas dan peran masing-masing
dengan bertanggung-jawab.
4. saling menghormati sesama anggota keluarga.
5. menghargai ayah sebagai kepala keluarga.
6. mendahulukan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi.

Gambar 1 Contoh Penerapan UUD NRI Tahun 1945 di Lingkungan Keluarga
Sumber:https://www.google.com/search?q=Berlaku+adil+terhadap+seluruh+anggota+keluarga
&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy_quWtI7hAhVFrI8KHTbnBfsQ_AUI
DigB&biw=1047&bih=487#imgrc=vJMpXZFyfWh41M:
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B. Aplikasi di Lingkungan Sekolah
Berikut ini adalah contoh-contoh penerapan UUD NRI Tahun 1945 di
lingkungan sekolah:
1. bersikap sopan dan jujur kepada seluruh warga sekolah.
2. mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan tertib.
3. belajar dengan rajin dan serius.
4. bermusyawarah untuk memilih ketua dan pengurus OSIS.
5. melaksanakan piket kebersihan kelas sesuai jadwal.
6. berpartisipasi dalam kegiatan OSIS, pramuka, dan PMR.
7. datang ke sekolah tepat waktu.

Gambar 2 Contoh Penerapan Isi UUD NRI Tahun 1945 di Lingkungan Sekolah
Sumber:https://www.google.com/search?q=Belajar+tekun+di+sekolah&safe=strict&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWtsviqo7hAhWJX30KHSvNDwMQ_AUID
ygC&biw=1047&bih=487#imgdii=ogFyaNUpU9lXmM:&imgrc=ucSJoPa206AUcM

C. Aplikasi di Lingkungan Masyarakat
Berikut ini disajikan beberapa contoh penerapan UUD NRI Tahun 1945 di
lingkungan masyarakat:
1. melaksanakan siskamling di lingkungan RT.
2. ikut serta dalam pemilihan ketua RT dan ketua RW.
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3. bermusyawarah dalam mengatasi masalah di lingkungan tempat tinggal..
4. mengikuti kegiatan kerja bakti atau bersih lingkungan.
5. mengembangkan sikap tenggang rasa dalam bergaul dengan tetangga.
6.

membayar iuran RT/RW sesuai kesepakatan.

Gambar 3 Contoh perwujudan isi UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan masyarakat
Sumber:https://www.google.com/search?q=siskamling&safe=strict&source=lnms&tbm=
isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2sdn9qI7hAhVQiHAKHaJECjsQ_AUIDigB&biw=1047&bih=487
#imgrc=09XVNnZr1wKmiM

D. Aplikasi di Lingkungan Bangsa dan Negara
Comtoh-contoh penerapan UUD NRI Tahun 1945 dalam lingkungan bangsa
dan negara adalah sebagai berikut:
1. ikut serta dalam pemilihan presiden.
2. ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.
3. saling menghormati dan menghargai keberagaman.
4. menghargai pendapat orang lain.
5. jujur dan berintegritas dalam melaksanakan tanggung-jawab masingmasing..
6. siap menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa.
7. mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
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8. taat membayar pajak.
9. mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingna pribadi.

Gambar 4 Contoh perwujudan isi UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan bangsa dan negara
Sumber:https://www.google.com/search?q=Pemilu&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0ahUKEwihzrOxso7hAhVLpo8KHfVABF8Q_AUIDigB&biw=1047&bih=487#imgrc=OoXPT7us
1wCYZM:

Paparan contoh-contoh di atas menunjukkan aspek praksis UUD NRI Tahun
1945 dan pentingnya penerapan isi kandungan UUD NRI Tahun 1945 dalam
konteks nyata. Peserta didik perlu didorong untuk menerapkan isi kandungan
UUD NRI 1945 dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah,
masyarakat, bangsa dan negara.
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Bagian ini menyajikan hasil analisis soal-soal USBN 2 tahun terakhir. Soal-soal
USBN tersebut mengukur pencapaian Kompetensi Dasar 3.2 (Menelaah
makna, kedudukan dan fungsi UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan
perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional).

A. Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
Soal Nomor 1
Tabel 4 Soal Nomor 1 USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
No.
1

Soal
Kebijakan fasilitas kesehatan melalui BPJS merupakan penerapan dari
tujuan negara Indonesia yang termuat pada alinea IV Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945, yaitu ....
A. memajukan kesejahteraan umum
B. mencerdaskan kehidupan bangsa
C. ikut melaksanakan ketertiban dunia
D. melindungi segenap bangsa Indonesia

Identifikasi
Level Kognitif

: L2 (Aplikasi)

Indikator yang
bersesuaian

:

Menerapkan UUD NRI Tahun 1945 dalam
kehidupan bernegara.
Pernyataan tentang kebijakan fasilitas kesehatan

Diketahui

: melalui BPJS sebagai wujud penerapan tujuan
negara Indonesia
Tujuan negara yang tercantum pada alinea IV

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

: Sikap positif terhadap sistem UUD NRI Tahun 1945.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
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Soal Nomor 2
Tabel 5 Soal Nomor 2 USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
No.
2

Soal
Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
merupakan bentuk contoh tugas dan wewenang DPR berdasarkan
fungsi ….
A. Anggaran
B. Legislasi
C. Pengawasan
D. Amandemen

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)
:

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan
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Memberikan contoh kebijakan DPR sesuai dengan
fungsinya
Pernyataan tentang tugas dan wewenang DPR
menyusun dan merancang UU
Fungsi yang relevan dengan tugas DPR menyusun
dan membahas UU

: Fungsi lembaga negara sesuai UUD NRI Tahun 1945
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Soal Nomor 3
Tabel 6 Soal Nomor 3 USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
No.
3

Soal
Landasan hukum untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdapat
pada alinea ….
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat

Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Empat alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:

Menunjukkan landasan hukum persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia

Landasan hukum untuk menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia
Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia di dalam UUD NRI Tahun 1945
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Soal Nomor 4
Tabel 7 Soal Nomor 4 USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
No.
4

Soal
Salah satu pasal UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen berbunyi
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
undang-undang”. Alasan yang melatarbelakangi amandemen pasal
tersebut adalah agar ....
A. menuju negara yang semakin demokratis.
B. membatasi tugas dan tanggung jawab Presiden.
C. menghasilkan pemimpin yang didukung rakyatnya.
D. melaksanakan amanat dari para tokoh pendiri bangsa.

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian
Diketahui

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)
:

Menunjukkan alasan yang melatarbelakangi
amandemen pasal dalam UUD NRI 1945
Salah satu pasal UUD NRI Tahun 1945 hasil

: amandemen berbunyi “Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”.
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan
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Soal Nomor 5
Tabel 8 Soal Nomor 5 USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
No.

Soal

5

Bentuk perwujudan demokrasi di lingkungan negara dapat dilakukan
dalam kegiatan ….
A. pemilihan organisasi sekolah dan kelas dengan musyawarah.
B. saling tenggang rasa sesama warga di lingkungan tempat tinggal.
C.

saling menghargai perbedaan pendapat di lingkungan keluarga.

D. memberikan suara pada saat pemilihan umum.
Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian

: L2 (Aplikasi)
: Menunjukkan landasan hukum NKRI.

Diketahui

: Beberapa contoh perwujudan demokrasi.

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

Contoh perwujudan demokrasi di lingkungan
negara.

: Landasan hukum NKRI/UUD NRI 1945.
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B. Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
Soal Nomor 1
Tabel 9 Soal Nomor 1 USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
No.

Soal

1

Perundang-undangan nasional adalah peraturan yang ditulis oleh
lembaga pembuat undang-undang yang

mengikat secara umum di

Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara harus .…
A. menaati peraturan perundang-undangan.
B. ikut meratifikasi peraturan perundang-undangan.
C. ikut merevisi peraturan perundang-undangan.
D.

ikut serta membuat dan menetapkan peraturan perundangundangan.

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)
:

Peserta didik dapat menunjukan sistematika dari
UUD NRI Tahun 1945.

Diketahui

: Pengertian dan sifat perundang-undangan nasional.

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan
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Soal Nomor 2
Tabel 10 Soal Nomor 2 USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
No.
2

Soal
Tata urutan perundang-undangan di Indonesia disusun secara
hierarkis. Makna hierarki peraturan perundang-perundangan adalah
peraturan yang ....
A. lebih rendah menjadi pertimbangan pembuatan peraturan
diatasnya.
B. lebih tinggi menjadi sumber dan dasar bagi peraturan
dibawahnya.
C. bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat
umum.
D. baru disahkan mengesampingkan peraturan –peraturan yang
lama.

Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)
Disajikan wacana tentang proses pembuatan

Indikator yang
bersesuaian

:

Undang-Undang, peserta didik dapat menjelaskan.
proses pembuatan Undang-Undang apabila
rancangan diusulkan oleh DPR
Disajikan wacana tentang proses pembuatan

Diketahui

:

Ditanyakan

: Makna hierarki peratuaran perundangan.

Materi yang
dibutuhkan

: Proses pembuatan undang-undang.

undang-undang.
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Soal Nomor 3
Tabel 11 Soal Nomor 3 USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
No.
3

Soal
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1) Masyarakat paham makna hukum secara nasional dan
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
(2) Adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu
pemerintah Republik Indonesia.
(3) Adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan
hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia.
(4) Adanya kesadaran masyarakat luas untuk mengikuti peraturan
hukum dalam berlalu lintas dan mengikuti norma hukum yang
ada.
(5) Adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan
hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam
bentuk negara.
Dari pernyataan diatas yang termasuk syarat tertib hukum dalam UUD
NRI tahun 1945 ditunjukkan oleh kolom nomor…
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (5)

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian
Diketahui

Ditanyakan
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: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)
:
:

Menyimpulkan syarat tertib hukum dalam UUD
NRI Tahun 1945.
5 pernyataan tentang syarat tertib hukum dalam
UUD NRI Tahun 1945.

: Syarat tertib hukum dalam UUD NRI Tahun 1945.
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Materi yang

:

Kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1945

dibutuhkan
Soal Nomor 4
Tabel 12 Soal Nomor 4 USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
No.
4

Soal
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kaidah fundamental
negara. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berhubungan dengan
Proklamasi Kemerdekaan RI sebagai satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan karena ... .
A. UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjabaran terperinci dari
Proklamasi Kemerdekaan RI.
B. Proklamasi Kemerdekaan RI merupakan penjabaran terperinci
dari UUD NRI Tahun 1945.
C. UUD NRI Tahun 1945 disahkan sebelum Proklamasi
Kemerdekaan RI.
D. Proklamasi Kemerdekaan RI dikumandangkan setelah disahkan
UUD NRI Tahun 1945.
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Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)
:

Menjelaskan hubungan antara UUD NRI Tahun
1945 dan Proklamasi Kemerdekaan RI.
Disajikan pernyataan hubungan antara Pembukaan

Diketahui

Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan
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: UUD NRI Tahun 1945 dan Proklamasi

:

:

Kemerdekaan.
Hubungan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
dengan Proklamasi Kemerdekaan.
Arti penting UUD NRI Tahun 1945 dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas 1
Tabel 13 Langkah-Langkah Pembelajaran Aktivitas 1
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Kegiatan

a.

Peserta didik membalas salam guru.

Pendahuluan

b. Peserta didik dan guru berdoa

1 menit
2 menit

bersama.
c. Peserta didik bersama-sama

5 menit

menyanyikan sebuah lagu nasional.
d. Peserta didik mengangkat tangan

1 menit

kanan ketika guru menyebutkan nama
untuk memeriksa kehadiran.
e. Peserta didik menjawab beberapa

3 menit

pertanyaan untuk tentang materi
pembelajaran sebelumnya.
f. Peserta didik menyimak pemberian

2 menit

motivasi belajar oleh guru.
g. Peserta didik menyimak penjelasan

2 menit

guru tentang tujuan pembelajaran.
g. Peserta didik menyimak penjelasan

2 menit

guru tentang manfaat mempelajari
materi pembelajaran tersebut.
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h. Peserta didik menyimak penjelasan

2 menit

guru tentang langkah-langkah
pembelajaran yang harus dilakukan..
Kegiatan Inti

a.

Peserta didik membentuk beberapa

1 menit

kelompok (@5 orang/kelompok).
Tahap Stimulasi

b. Peserta didik menerima lembar kerja.

1 menit

(Stimulation)

c. Peserta didik mencermati tayangan

10 menit

video pembelajaran tentang
Kedudukan Pembukaan UUD NRI 1945
Tahap

d. Peserta didik mengajukan pertanyaan-

Identifikasi

pertanyaan tentang isi video

Masalah

pembelajaran “Kedudukan Pembukaan

(Problem

UUD NRI 1945“ dengan alamat

Statement)

https://www.youtube.com/

5 menit

watch?v=agS2NpNjJt0 misalnya: (1)
Apa pengertian konstitusi ?; (2) Ada
berapa macam konstitusi ?; (3) Apa
makna pembukaan ?; (dan (4)
Bandingkan UUD sebelum dan sesudah
amandemen!”
e. Peserta didik menyepakati

5 menit

pertanyaan-pertanyaan yang akan
didiskusikan.
f. Peserta didik menuliskan pertanyaan-

5 menit

pertanyaan tersebut di lembar kerja.
g. Tiap kelompok mendikusikan jawaban
sementara atas pertanyaanpertanyaan tersebut dan menuliskan
hasilnya di lembar kerja.
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Tahap

h. Peserta didik mencari informasi dari

Pengumpulan

beragam sumber (buku pelajaran,

Data (Data

internet, perpustakaan, dll) untuk

Collection)

memperkuat jawaban sementara

10 menit

mereka dan menuliskan hasilnya di
lembar kerja.
Tahap

i.

Pengolahan Data
(Data Processing)

Peserta didik berkumpul kembali di

2 menit

kelompok masing-masing.
j.

Tiap kelompok mengolah informasi

5 menit

yang berhasil dikumpulkan dari
beragam sumber dan menuliskan
hasilnya di lembar kerja.
Tahap Verivikasi

k. Tiap kelompok mencocokkan hasil

Data

pengolahan informasi dengan jawaban

(Verivication)

sementara pertanyaan-pertanyaan

5 menit

tentang isi video pembelajaran.
l.

Tiap kelompok memperbaiki kembali

4 menit

jawaban sementara dengan
mempertimbangkan hasil pengolahan
informasi dan menuliskan hasilnya di
lembar kerja.
Tahap Penarikan

m. Tiap kelompok menarik simpulan atas

Simpulan

pertanyaan-pertanyaan tentang isi

(Generalization)

video pembelajaran dan menuliskan

4 menit

hasilnya di lembar kerja.
n. Tiap kelompok menyajikan hasil kerja

15 menit

kelompok.
o. Peserta didik menyimak klarifikasi dan 5 menit
penguatan oleh guru terhadap hasil
kerja kelompok.
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Kegiatan Penutup a. Peserta didik menarik simpulan akhir

2 menit

pembelajaran.
b. Peserta didik menyimak penguatan

5 menit

oleh guru terhadap simpulan peserta.
c. Peserta didik menyimak penyampaian

1 menit

rencana kegiatan pembelajaran
berikutnya oleh guru.
d. Peserta didik bersama-sama

4 menit

menyanyikan sebuah lagu daerah.
e. Peserta didik berdoa bersama.

2 menit

f. Peserta didik membalas salam guru.

1 menit

Aktivitas 2
Tabel 14 Langkah-Langkah Pembelajaran Aktivitas 2
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Kegiatan

a. Peserta didik membalas salam guru.

1 menit

Pendahuluan

b. Peserta didik dan guru berdoa

2 menit

bersama.
.

c. Peserta didik bersama-sama

4 menit

menyanyikan sebuah lagu nasional.
d. Peserta didik mengangkat tangan

1 menit

kanan ketika guru menyebutkan nama
untuk memeriksa kehadiran.
e. Peserta didik menjawab beberapa

3 menit

pertanyaan untuk tentang materi
pembelajaran sebelumnya.
f. Peserta didik menyimak pemberian
motivasi belajar oleh guru.
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g. Peserta didik menyimak penjelasan

2 menit

guru tentang tujuan pembelajaran.
h. Peserta didik menyimak penjelasan

2 menit

guru tentang manfaat mempelajari
materi pembelajaran tersebut.
i.

Peserta didik menyimak penjelasan

2 menit

guru tentang langkah-langkah
pembelajaran yang harus dilakukan..
Kegiatan Inti

a. Peserta didik membentuk beberapa

1 menit

kelompok (@5 orang/kelompok).
Tahap Stimulasi
(Stimulation)

b. Peserta didik menerima lembar kerja

1 menit

pemecahan masalah.
c. Peserta didik mengamati :

10menit

(1) Tingkat kepatuhan peserta didik di
sekolah terhadap pelaksanaan tata
tertib sekolah.
(2) Partisipasi

peserta

didik

yang

dilakukan di sekolah sebagai wujud
pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.
(3) Pelaksanaan

demokrasi

negara

Indonesia yang diperbolehkan di
lingkungan sekolah sesuai UU.
Tahap

d. Peserta didik mengajukan pertanyaan-

Identifikasi

pertanyaan tentang hal-hal yang telah

Masalah

diamati

(Problem

misalnya: (1) Apa motivasi peserta

Statement)

didik mematuhi tatatertib sekolah ?; (2)

di

lingkungan

8 menit

sekolah,

Ada berapa macam partisipasi yang
dilakukan

oleh

peserta

didik

di

lingkungan sekolah?; (3) Bagaimana
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pelaksanaan demokrasi di lingkungan
sekolah ?
e. Peserta didik menyepakati

2 menit

pertanyaan-pertanyaan yang akan
didiskusikan.
f. Secara berkelompok peserta didik

5 menit

mengerjakan pertanyaan. Hasil
penyelesaian soal ditulis dalam
selembar kertas manila atau
sejenisnya. Dalam kegiatan ini guru
memberikan bimbingan seperlunya
g. Tiap kelompok mendikusikan jawaban

8 menit

sementara atas pertanyaanpertanyaan tersebut dan menuliskan
hasilnya di lembar kerja (kertas
manila)
Tahap

h. Peserta didik mencari informasi dari

Pengumpulan

beragam sumber (buku pelajaran,

Data (Data

internet, perpustakaan, dll) untuk

Collection)

memperkuat jawaban sementara

5 menit

mereka dan menuliskan hasilnya di
lembar kerja.
Tahap

i.

Hasil

pekerjaan

tiap

kelompok

Pengolahan Data

kemudian di pajang di dinding sekitar

(Data Processing)

kelas. Tentu saja dengan penyelesaian

2 menit

soal sebagai pajangannya.
j.

Tiap kelompok mengolah informasi
yang berhasil dikumpulkan dari
beragam sumber dan menuliskan
hasilnya di lembar kerja.
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Tahap Verivikasi

k. Dilakukan

pemabagian

tugas

tiap

Data

kelompok. Ada anggota kelompok yang

(Verivication)

bertugas menjaga toko dan yang
lainnya

berjalan-jalan

5 menit

untuk

mengunjungi toko kelompok lain.
l.

Peserta didik sebagai penjaga toko
diharapakan

mampu

memberi

penjelasan kepada anggota kelompok
lain yang membutuhkan penjelasan
terkait penyelesaian yang dipajang.
Untuk itu dianjurkan memilih penjaga
yang mampu berkomunikasi dengan
baik dan memahami hasil pekerjaan
kelompok.

Pada

kegiatan

inilah

munculnya aktifitas tutor sebaya.
m. Tiap kelompok kelompok menyajikan

20 menit

hasil kerja dan Bagi anggota kelompok
yang betugas berkunjung pada
kelompok lain di samping berhak
menadapat penjelasan juga berhak
memberi masukkan dan koreksi
terhadap pekerjaan kelompok yang
dikunjunginya dengan menuliskannya
di lembar pekerjaan kelompok
tersebut. Kelompok yang berkunjung
mencatat pekerjaan kelompok yang
dikunjungi
Tahap Penarikan

n. Setelah waktu yang telah ditentukan

Simpulan

selesai , masing-masing anggota yang

(Generalization)

berkeliling kembali ke kelompok asal.

10 menit
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o. Setelah kembali anggota kelompok
bertukar informasi berdasarkan hasil
kunjungan yang telah dilakukan.
Kegiatan Penutup

g. Selanjutnya guru berkeliling untuk

5 menit

mengecek hasil pekerjaan dan melihat
hal-hal yang

perlu diperbaiki dan

memberikan komentar terhadap hasil
pekerjaan tiap-tiap kelompok.
h. Peserta didik menarik simpulan akhir
pembelajaran.
i.

Guru melakukan konfirmasi berupa

5 menit

umpan balik dan koreksi terhadap
pekrjaan tiap-tipa kelompok secara
klasikal.
j.

Untuk mengetahui pemahaman
peserta didik dilakukan kuis secara
individu dengan soal yang tipenya
sama dengan soal yang telah
dikerjakan oleh semua kelompok.

k. Peserta didik menyimak penyampaian

1 menit

rencana kegiatan pembelajaran
berikutnya oleh guru.
l.

Peserta didik bersama-sama

3 menit

menyanyikan sebuah lagu daerah.
m. Peserta didik berdoa bersama.

1 menit

n. Peserta didik membalas salam guru.

1 menit

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja 1
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Mata Pelajaran

: PPKn

Kelas

: VIII

Semester

: 1 (Gasal)

Tujuan Pembelajaran:
1. mengidentifikasi makna Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
2. mengidentifikasi kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
3. mengidentifikasi fungsi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
4. mendeskripsikan peratuan perundangan-undangan lainnya dalam sistem
hukum nasional.
Petunjuk Kerja:
1. Buatlah kelompok diskusi beranggotakan 5 orang.
2. Berkumpullah bersama kelompokmu.
3. Cermati lembar kerja yang dibagikan guru.
4. Cermati tayangan video pembelajaran.
5. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang

berkaitan dengan isi video

pembelajaran di dalam lembar kerja di bagian Identifikasi Masalah.
6. Diskusikan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Tuliskan hasilnya di bagian Hipotesis.
7. Kumpulkan informasi dari sumber-sumber lain (buku pelajaran, internet,
perpustakaan, dll) yang dapat memperkuat jawaban sementara kelompok.
Tuliskan hasil pengumpulan data itu di bagian Hasil Pengumpulan Data.
8. Diskusikan hasil pengumpulan data tersebut. Tuliskan hasilnya di bagian
Hasil Pengolahan Data.
9. Bandingkan hasil jawaban-jawaban sementara di bagian Hipotesis dengan
jawaban-jawaban di bagian Hasil Pengolahan Data. Perbaiki jawaban
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sementara yang tidak sesuai dengan jawaban Hasil Pengolahan Data.
Tuliskan hasilnya di bagian Hasil Verivikasi Data.
10. Tuliskan simpulan akhir hasil diskusi kelompok di bagian Simpulan.
11. Sajikan hasil kerja kelompok.
Tabel 15 Format Lembar Kerja Aktivitas 1
Identifikasi Masalah

Hipotesis

Hasil Pengumpulan Data

Hasil Pengolahan Data

Hasil Verivikasi Data

Simpulan

Lembar Kerja 2
Mata Pelajaran

: PPKn

Kelas

: VIII

Semester

: 1 (Gasal)

Tujuan Pembelajaran:
1. Mengidentifikasi makna Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
2. Mengidentifikasi kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
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3. Mengidentifikasi fungsi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
5. Mendeskripsikan peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem
hukum nasional.
6. Menganalisis pentingnya fungsi UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan
perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional.
7. Membuktikan pelaksanakan UUUD NRI Tahun 1945 dan peraturan
perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari.
Petunjuk Kerja:
1. Buatlah kelompok diskusi beranggotakan 5 orang.
2. Berkumpullah bersama kelompokmu.
3. Cermati lembar kerja yang dibagikan guru.
4. Amati di lingkungan sekolah tentang:
a. Tingkat kepatuhan peserta didik terhadap pelaksanaan tata tertib
sekolah (untuk kelompok 1 & 4).
b. Partisipasi peserta didik yang dilakukan di sekolah sebagai wujud
pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 (untuk kelompok 2 dan 5).
c. Pelaksanaan demokrasi negara Indonesia yang diperbolehkan di
lingkungan sekolah sesuai dengan UU (untuk kelompok 3 dan 6).
5. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengamatan
yang dilakukan di lingkungan sekolah.
6. Diskusikan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Tuliskan hasilnya di selembar kertas manila (berupa nama kelompok,
pertanyaan, jawaban pertanyaan dan solusi penecahan masalah serta
kotak kritik/saran dari kelompok lain).
7. Carilah sumber-sumber informasi lain (buku pelajaran, internet,
perpustakaan, dll) yang dapat memperkuat jawaban kelompok.
8. Lakukan pembagian peran tiap anggota kelompok. Satu orang anggota
kelompok bertugas menjaga toko dan

anggota-anggota lainnya

berkunjung ke kelompok lain.
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9. Peserta didik yang bertugas sebagai penjaga toko harus memberikan
penjelasan kepada anggota kelompok lain yang berkunjung.
10. Setiap kelompok secara bergantian berkunjung ke kelompok lain untuk
mencermati hasil pekerjaan kelompok lain.
11. Peserta didik yang berkunjung ke kelompok lain berhak memberikan
masukan terhadap hasil pekerjaan kelompok yang dikunjungi. Masukan
itu langsung dituliskan di lembar pekerjaan kelompok yang dikunjungi.
12. Setelah waktu berkunjung selesai, semua anggota kelompok kembali ke
kelompok masing-masing.
13. Selanjutnya guru berkeliling untuk mengecek hasil pekerjaan, melihat halhal yang perlu diperbaiki, dan memberikan komentar terhadap hasil
pekerjaan tiap-tiap kelompok.
14. Tuliskan simpulan akhir hasil diskusi kelompok di bagian Simpulan.
15. Sajikan hasil kerja kelompok.
Tabel 16 Format Lembar Kerja Aktivitas 2
Nama Kelompok yang
Berkunjung
Identifikasi Masalah
Kelompok
Kesesuaian antara
Pertanyaan dengan Jawaban
Kelompok
Kritikan Hasil Pengamatan

Saran Hasil Pengamatan
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Simpulan Hasil

C. Bahan Bacaan
Makna UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional
Istilah lain dari undang-undang dasar (UUD) adalah konstitusi. Kata konstitusi
berasal dari bahasa Inggris Contitution atau bahasa Belanda Contitute yang
artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Dalam bahasa Jerman dan
Belanda juga dikenal istilah grondwet yang berasal dari suku kata grond
(dasar) dan wet (undang-undang) yang kedua-duanya merujuk pada naskah
tertulis.
Konstitusi dibedakan menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis.
Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara
dantatanegara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persek
utuan

hukum

negara.

Konstitusi

tidak

tertulis

adalah

kebiasaan

ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Konstitusi tidak
tertulis dikenal pula dengan istilah konvensi. Contoh konvensi dalam
ketatanegaraaan

Indonesia

antaralain

pengambilan

keputusan

di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato Presiden setiap
tanggal 16 agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan rancangan
bahan-bahan oleh Presiden untuk sidang umum MPR yang akan datang.
UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan berdasarkan sidang PPKI tanggal 18 Agustus
1945. UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya adalah suatu hukum dasar tertulis
(konstitusi negara). Pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang
dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum
atau peraturan perundang-udangan dan penyelenggaraan pemerintahan
negara pada suatu negara. Jadi makna UUD NRI Tahun 1945 adalah suatu
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hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang mejadi dasar dan sumber
dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
UUD NRI Tahun 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi:
1. Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea;
2. Batang tubuh, yang terdiri atas 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan
dan 2 ayat Aturan Tambahan.
Undang-undang dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa
Indonesia adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS 1949); dan
2. Undang-Undang Dasar 1950 (UUDS 1950).
UUD NRI Tahun 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai
hukum dasar, UUD NRI Tahun 1945merupakan sumber hukum. Setiap produk
hukum seperti undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan
setiap tindakan kebijakan pemerintah harus berlandaskan dan bersumberkan
pada peraturan yang lebih tinggi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan
UUD NRI Tahun 1945.

Fungsi UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional
Dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, UUD NRI Tahun 1945 menempati urutan tertinggi.
Hans

Kelsen

mengemukakan

teorinya

tentang

jenjang

norma

hukum/stufentheorie. Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan
berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Norma yang lebih rendah
berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga
sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat
hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar/groundnorms (Wahyudi, 2012: 305).
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Jadi, peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi. Contohnya, peraturan menteri tidak boleh
bertentangan dengan peraturan presiden, peraturan presiden tidak boleh
bertentangan dengan UU, dan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945. Hal ini berdasarkan asas “Undang-undang yang dibuat oleh
penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula”. Jika
terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan
yang lebih tinggi, uji materi dapat diajukan. Kewenangan uji materi dimilki
oleh dua lembaga yaitu Mahamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung
(MA). Perbedaan kewenangan kedua lembaga itu adalah sebagai berikut:
1. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945,
yang berwenang menguji ialah MK;
2. Jika ada peraturan perundang-undang di bawah undang-undang yang
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang berwenang menguji ialah
Mahkamah Agung/MA.
Sebagaimana dijelaskan di muka, UUD NRI Tahun 1945 bukanlah hukum biasa,
melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian
setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan presiden, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus
berlandaskan dan bersumber pada UUD NRI Tahun 1945. Semua peraturan
perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Sumber dari segala sumber hukum
di Indonesia adalah Pancasila. Dalam kerangka tataurutan perundangan atau
hierarki peraturan perundangan di Indonesia,

UUD NRI Tahun 1945

menempati kedudukan yang tertinggi. Berdasarkan urain tersebut, UUD NRI
Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai:
1. pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara.
2. pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
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3. alat kontrol untuk mengetahui apakah norma hukum yang lebih rendah
sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan apakah
norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan
UUD 1945.

Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional
Bagian Penjelasan UUD 1945 sebenarnya bukan hasil kerja BPUPKI dan PPKI,
melainkan hasil kerja pribadi Mr. Soepomo. Namun, bagian tersebut tetap
dimasukkan sebagai bagian dari UUD 1945 dan dimuat dalam Berita Republik
Tahun 1946 dan Lembaran Negara RI Tahun 1959 (Dekrit).

Setelah

mengalami amandemen, UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari:
1. Pembukaan, terdiri dari 4 alinea; dan6
2. Pasal-pasal, terdiri dari 21 Bab, 73 Pasal, 3 Pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat
Aturan Tambahan.
Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 merupakan suasana
kebatinan dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 (Konstitusi Pertama),
dikarenakan di dalamnya terkandung empat pokok pikiran yang pada
hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara, yaitu Pancasila.
a. Pokok pikiran pertama, yaitu: “Negara melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas
persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan
menghilangkan paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
Dengan demikian pokok pikiran pertama merupakan penjelmaan sila
ketiga Pancasila.
b. Pokok pikiran kedua yaitu: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan
sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak
dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam
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kehidupan masyarakat. Dengan demikian Pokok Pikiran Kedua merupakan
penjelamaan sila kelima Pancasila.
c. Pokok pikiran ketiga yaitu: “Negara yang berkedaulatan rakyat,
berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Hal ini
menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang
Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar
permusyawaratan/perwakilan.

Pokok

Pikiran

Ketiga

merupakan

penjelmaan sila keempat Pancasila.
d. Pokok pikiran keempat yaitu: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang
Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini
menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus
mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara
negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan
memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 memuat prinsip-prinsip pokok
kenegaraan, yaitu tentang tujuan negara, ketentuan diadakannya UUD negara,
bentuk negara dan dasar filsafat negara. Hal tersebut dapat dicermati dari isi
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat.
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Gambar 5 Naskah UUD NRI Tahun 1945
Sumber : http://ruanasagita.blogspot.com/2018/08/makna-alinea-ketiga-pembukaan-uud-1945.html

Tujuan negara yang tersurat di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea
keempat merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia setelah
memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rincian tujuan negara /tujuan
nasional itu adalah sebagai berikut:
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1. membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Ketentuan diadakannya UUD itu dapat ditemukan pada Pembukaan UUD NRI
Tahun

1945

alinea

keempat

yang

menyatakan:”…maka

disusunlah

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia…”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia
adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ketentuan diadakannya UUD
merupakan keharusan bagi suatu negara untuk adanya hukum dasar yang
melandasi segala kegiatan kehidupan kenegaraan. Segala penyelenggaraan
negara dan segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada
ketentuan hukum dasar. Setiap pelaksanaan kehidupan kenegaraan yang
dilakukan oleh pemerintah atau warganegara juga harus berdasarkan
ketentuan yang ada dalam hukum dasar negara, yaitu UUD NRI Tahun 1945.
Dengan adanya hukum dasar negara penyelenggaraan kehidupan bernegara
dapat berjalan dengan tertib dan teratur.
Bentuk negara dapat dicermati dari kalimat yang ada dalam Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan: “…yang terbentuk dalam
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”. Kalimat ini
menunjukkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara Republik yang
berkedaulatan rakyat. Istilah Republik berasal dari kata “Res Publika” yang
artinya organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama.

Di

dalam negara yang berbentuk republik, kehendak negara adalah hasil dari
suatu peristiwa hukum, dan terdapat suatu badan yang mewakili sejumlah
orang sebagai pemegang kekuasaan. Keputusan-keputusan badan ini
merupakan hasil proses hukum yang sesuai dengan konstitusi negara, dan
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sebagai wujud kehendak negara, sedangkan kedaulatan secara yuridis
diartikan sebagai kekuasaan. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi
ada pada rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, dan mewakilkan kekuasaannya
pada suatu badan yaitu pemerintah. Bila pemerintah dalam melaksanakan
tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, rakyat akan bertindak
mengganti pemerintah.
Lalu bagaimana kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum
nasional? UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi.
Menurut L. J. van Apeldoorn UUD adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi.
Sementara itu E. C. S. Wade menyatakan bahwa UUD adalah naskah yang
memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dan badan-badan pemerintahan
suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.
Sementara itu, Miriam Budiardjo, menyatakan bahwa UUD memuat
ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, hak-hak asasi manusia,
prosedur mengubah UUD, dan memuat larangan untuk mengubah sifat
tertentu dari Undang-Undang Dasar.
Ditetapkannya UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik
Indonesia merupakan suatu bentuk konsekuensi dikumandangkannya
kemerdekaan sebagai penanda berdirinya suatu negara baru. Ditetapkannya
UUD NRI Tahun 1945 juga merupakan suatu wujud untuk memenuhi
keharusan kemandirian suatu negara yang tertib dan teratur. Penetapan
UUDN NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia juga
merupakan suatu tindakan pemenuhan guna mengisi dan mempertahankan
kemerdekaan.
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UUD NRI Tahun 1945 dapat dikatakan sebagai wujud untuk mengisi
kemerdekaan, karena sudah menyatakan diri sebagai negara baru yang
merdeka dengan tata hukumnya sendiri. Adanya UUD NRI Tahun 1945 juga
merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan melalui ketentuan
normatif yang mengikat seluruh rakyat, para penyelenggara negara, dan
seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk menghormati dan menghargai
kemerdekaan bangsa Indonesia.
UUD pada umumnya berisi hal-hal berikut ini:
1. Organisasi negara, artinya mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada
dalam suatu negara dengan pembagian kekuasaan masing-masing serta
prosedur penyelesaian masalah yang timbul diantara lembaga tersebut.
2. Hak-hak asasi manusia.
3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar.
4. Larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar,
seperti tidak dikehendaki terulangnya, misalnya kembali munculnya
seorang diktator atau kembalinya pemerintahan kerajaan yang kejam.
5. Cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.
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Berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam
sistem hukum nasional adalah sebagai berikut:
1. UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi). Artinya, setiap
produk hukum (seperti UU, PP, perpres, dan perda) dan setiap kebijaksanaan pemerintah
harus berlandaskan UUD NRI Tahun 1945.

2. UUD NRI Tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Artinya, UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai
sumber hukum dari semua peraturan-perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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Unit Pembelajaran
Makna, Fungsi, dan Kedudukan
UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional

A. Pembahasan Soal-Soal
Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
Soal Nomor 1
Aspek yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat adalah adanya jaminan
kesehatan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan berbagai kegiatan untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat adapun contohnya seperti berikut ini:
1. Mengadakan imunisasi gratis untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Hal ini
merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya penyakit yang
dapat menyebabkan cacat, kelumpuhan, atau bahkan kematian. Jenis
imunisasi antara lain imunisasi campak, rubella, TBC, Polio, dan Hepatitis.
2. Mengadakan posyandu untuk para manula sehingga kesehatan manulapun
dapat dikontrol .
3. Mengadakan program BPJS Kesehatan yang berbayar untuk masyarakat
menengah ke atas dan gratis untuk masyarakat miskin.
4. Mengadakan fogging di daerah-daerah yang terancam nyamuk penyebab
malaria dan demam berdarah
Kunci jawaban: A
Soal Nomor 2
DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang
merupakan

lembaga

perwakilan

rakyat

dan

memegang

kekuasaan

membentuk UU. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan
wewenang sebagai berikut
1. menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
2. menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).
3. menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah;
hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan
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daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah).
4. membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.
5. menetapkan UU bersama dengan Presiden.
6. menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU
(yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.
Kunci jawaban: B
Soal Nomor 3
Landasan hukum untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) adalah:
1. Landasan Ideal adalah Pancasila sila ke 3, yaitu“Persatuan Indonesi.a”
2. Landasan Konstitusional adalah UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri dari:
Pembukaan alinea ke-4: “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat

dengan

berdasar

kepada…persatuan

Indonesia“.

Dalam pasal-pasal UUD 1945:
a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara
kesatuan yang berbentuk Republik.”
b. Pasal 30 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara.
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang
(Pasal 32, 35, dan 36)
3. Landasan Operasional, adalah ketetapan MPR no. IV/MPR/1999 tentang
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Terdapat peristiwa penting yang terjadi sebagai ujian bagi bangsa Indonesia
dalam membangun persatuan dan kesatuan. Peristiwa tersebut sudah tercatat
dalam sejarah yang juga dapat digunakan untuk memperjelas uraian tentang
landasan operasional yang ada dalam garis-garis besar haluan negara.
Kunci jawaban: D
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Unit Pembelajaran
Makna, Fungsi, dan Kedudukan
UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional
Soal Nomor 4
Pada Amandemen III yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, bunyi
pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Makna “kedaulatan
dilaksanakan menurut undang-undang dasar” adalah dalam pelaksanaan
kedaulatan rakyat tidak lagi diemban/dilakukan oleh sebuah lembaga
supremasi yang bernama MPR, melainkan dilaksanakan berdasarkan circle
system konsitusi. Dengan kata lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat terbagibagi dalam berbagai institusi dan atau aturan-aturan konstitusi yang terdapat
dan ditentukan di dalam UUD 1945. Dengan demikian, pasca amandemen,
kedaulatan rakyat selain dilaksanakan oleh MPR juga dilaksanakan oleh
Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, MA, BPK, dan seterusnya.
Kunci jawaban: A
Soal Nomor 5
Perwujudan demokrasi dalam lingkungan bangsa dan negara pada akhirnya
menciptakan jalan menuju masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita
negara Indonesia. Contoh perwujudan demokrasi dalam lingkungan bangsa
dan negara adalah sebagai berikut:
1. ikut serta dalam pemilu
2. ikut serta dalam pemilihan presiden
3. ikut serta dalam pemilihan kepala daerah
4. saling menghormati dan menghargai keberagaman
5. mendengar dan menghargai pendapat orang lain
6. memilki kejujuran dan intergritas
7. siap menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa
8. mengutamakan musyawarah untuk mufakat
9. memiliki rasa malu dan tanggung jawab kepada publik
10. taat membayar pajak
11. mendahulukan kepentingan negara
Kunci jawaban: D
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Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
Soal Nomor 1
Istilah perundang-undangan secara etimologis berasal dari kata ‘undangundang’, dengan awalan ‘per’ dan akhiran ‘an’. Imbuhan per-an menunjukkan
arti segala hal yang berhubungan dengan undang-undang. Secara maknawi,
belum ada kesepakatan para ahli tentang pengertian perundang-undangan.
Ketidaksepakatan tersebut berkisar pada persoalan apakah perundangundangan mengandung arti proses pembuatan ataukah mengandung arti hasil
(produk) dari pembuatan perundang-undangan.
Istilah perundang-undangan menggambarkan proses dan teknik penyusunan
atau pembuatan keseluruhan peraturan negara, sedangkan istilah peraturan
perundang-undangan menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam
peraturan negara. Dalam arti lain peraturan perundang-undangan merupakan
istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk)
peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat
secara umum yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Produk
hukum disebut sebagai peraturan perundang-undangan

yang memiliki

kreteria:
1. bersifat tertulis
2. mengikat secara umum
3. dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.
Kunci jawaban: A

Soal Nomor 2
Hierarki peraturan perundang-undangan adalah urutan sistematis peraturan
perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terendah. Peraturan yang
lebih tinggi menjadi sumber dan dasar peraturan-peraturan di bawahnya.
Setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya.
Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 hierarki peraturan perundang-undangan
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Unit Pembelajaran
Makna, Fungsi, dan Kedudukan
UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional
dari yang tertinggi hingga terendah adalah UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan
MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan
Daerah.
Kunci jawaban: B
Soal Nomor 3
Dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 termuat unsur-unsur yang menurut
ilmu pengetahuan hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum, yaitu
kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Adapun syaratsyarat yang dimaksudkan meliputi empat hal sebagai berikut:
1. Adanya kesatuan subjek (penguasa) yang mengadakan peraturanperaturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintah
Republik Indonesia.
2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar daripada
keseluruhan peraturanperaturan hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya
dasar filsafat Pancasila.
3. Adanya kesatuan daerah di mana keseluruhan peraturan-peraturan
hukum itu yang berlaku, terpenuhi oleh penyebutan ”seluruh tumpah
darah Indonesia”.
4. Adanya kesatuan waktu di mana keseluruhan peraturan-peraturan hukum
itu berlaku. Hal ini terpenuhi oleh penyebutan ”disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia” yang menyangkut saat sejak timbulnya negara Indonesia
sampai seterusnya selama kelangsungan negara Indonesia.
Kunci jawaban: D

135

Soal Nomor 4
Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma
dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya
bertopang

pada

asas-asas

sosial,

ekonomi,

politik

akan

tetapi

dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu
perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang
unsurnya terdapat dalam Pancasila. Jadi berdasarkan tempat terdapatnya
Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut:
(1) Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
alinea IV.
(2) Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah. merupakan
Pokok Kaidah Negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum
Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu:
(a) Sebagai dasamya, karena Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 itulah yang
memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum
Indonesia.
(b) Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib
hukum tertinggi.
(3) Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan
dan berfungsi, selain sebagai Mukadimah dari UUD NRI Tahun 1945 dalam
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu
yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda
dengan pasal-pasalnya. Karena Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang
intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada Batang Tubuh UUD
NRI Tahun 1945, bahkan sebagai sumbernya.
(4) Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat,
sifat, kedudukan dan fungsi sebagai Pokok Kaidah Negara yang
fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan
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Unit Pembelajaran
Makna, Fungsi, dan Kedudukan
UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional
hidup Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945.
(5) Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dengan
demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah
dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.
Hubungan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila selain
hubungan yang

bersifat

formal, sebagaimana dijelaskan di atas juga

hubungan secara material, Bilamana kita tinjau kembali proses perumusan
Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka secara kronologis,
materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat
Pancasila, baru kemudian Pembukaan UUD NRI Tahun1945. Setelah pada
sidang pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 BPUPKI membicarakan
dasar filsafat negara Pancasila berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang
disusun oleh Panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945.
Kunci jawaban: A
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B. Pengembangan Soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: PPKn
: 120 menit
: 2 Pilihan Ganda & 1 Uraian
: 2018/2019

Tabel 17 Kisi-Kisi Soal USBN Tahun Pelajaran 2018/2019
Kompetensi
yang Diuji
3.2 Makna,
Kedudukan
dan fungsi
UUD NRI
Tahun 1945
3.2 Makna,
Kedudukan
dan fungsi
UUD NRI
tahun 1945

Lingkup
Materi
Kedudukan dan
Makna
Pembukaan
UUD NRI Tahun
1945
Kedudukan dan
Makna
Pembukaan
UUD NRI Tahun
1945

3

3.2 Makna,
Kedudukan
dan fungsi
UUD NRI
tahun 1945

Melaksanakan
dan
mempertahank
an UUD NRI
Tahun 1945

4

3.2 Makna,
Kedudukan
dan fungsi
UUD NRI
tahun 1945

Peraturan
PerundangUndangan
dalam Sistem
Hukum
Nasional

NO
1

2
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Materi

Indikator Soal

No

Makna
Pembukaan
UUD NRI
Tahun 1945

Menjelaskan
makna pokok
pikiran
Pembukaan
UUD NRI 1945
Menganalisis
Pokok Pikiran
Pembukaan UUD
NRI 1945,
Pancasila dan
Proklamasi

1

Arti penting
pokokpokok
pikiran
dalam
Pembukaan
UUD NRI
Tahun 1945
Melaksanak
an dan
mempertah
ankan UUD
NRI Tahun
1945
Peraturan
PerundangUndangan
dalam
Sistem
Hukum
Nasional

Membuktikan
Isi dan makna
Pembukaan
UUD NRI Tahun
1945 alinea
pertama
Mengaitkan
Sikap dengan
penerapan
gagasan pokok
pikiran
Pembukaan
UUD NRI Tahun
1945

2

3

4

Level
Kognitif
L1
(Pengetahuan
dan
Pemahaman)

Bentuk
Soal
PG

L3
(Penalaran)

PG

L3
(Penalaran)

PG

L3
(Penalaran)

Uraian

Unit Pembelajaran
Makna, Fungsi, dan Kedudukan
UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional
Tabel 18 Kartu Soal Nomor 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.2 Makna,
Kedudukan dan
fungsi UUD NRI
tahun 1945

LINGKUP MATERI
Kedudukan dan
Makna Pembukaan
UUD Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945

: SMP
: VIII
: PPKn
Buku Sumber :

Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Republik Indonesia.
2017. PPKn Kelas VIII
(Revisi). Jakarta :
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nomor
Soal
1

MATERI
Makna Pembukaan
UUD
Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945
INDIKATOR SOAL
Menjelaskan makna
pokok pikiran
Pembukaan UUD
NRI 1945

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

√

: 2013
: Pilihan Ganda
: ................

Pengetahuan/
Pemahaman

Penalaran

Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung pokok-pokok
pikiran yang menggambarkan suasana kebatinan dari UUD
NRI Tahun 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum yang
melandasi hukum dasar negara. Pokok pikiran keempat
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna … .
A. negara melindungi dan meliputi segenap bangsa dan
seluruh wilayahnya
B. selalu mengedepankan musyawarah mufkat untuk
menyelesaikan maalah
C. penyelenggara negara selalu memelihara budi pekerti
yang luhur
D. negara mewujudkan keadilan sosial berdasar kesadaran
persamaan hak dan kewajiban

Kunci
jawaban
C
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Tabel 19 Kartu Soal Nomor 2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.2
Makna,
Kedudukan dan
fungsi UUD NRI
tahun 1945

LINGKUP
MATERI
Kedudukan dan
Makna
Pembukaan UUD
Negara Republik
Indonesia Tahun
1945
MATERI
Arti penting
pokok-pokok
pikiran dalam
Pembukaan UUD
Negara Republik
Indonesia Tahun
1945
INDIKATOR
SOAL
Menganalisis
Pokok
Pikiran
Pembukaan UUD
NRI
1945,
Pancasila
dan
Proklamasi
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: SMP
: VIII
: PPKn
Buku

Sumber

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
:

Kementerian
Pendidikan
dan Kebudayaan Republik
Indonesia. 2017. PPKn Kelas
VIII (Revisi). Jakarta :
Kementerian
Pendidikan
dan Kebudayaan Republik
Indonesia

Nomor
Soal
2

Kunci
jawaban
D

: 2013
: Pilihan Ganda
: .........

Pengetahuan/
Pemahaman

√ Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
“Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah
Pancasila dasar negara, merupakan satu rangkaian dengan
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 , dirancang dan
disahkan oleh Pendiri Negara Republik Indonesia, sesuai
analisis dan Tap MPR Nomor IX/MPR/1978 dan Tap MPR
Nomor III/ MPR/1983 maka....
A. dapat diubah oleh DPR hasil pemilu.
B. dapat diubah oleh MPR hasil pemilu.
C. tidak dapat diubah oleh presiden dan wapres hasil
pemilu.
D. tidak dapat diubah oleh siapapun ,termasuk oleh MPR
hasil pemilu.

Unit Pembelajaran
Makna, Fungsi, dan Kedudukan
UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional
Tabel 20 Kartu Soal Nomor 3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
: VIII
: PPKn
Buku Sumber :

KOMPETENSI
DASAR

Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan Republik
Indonesia. 2017. PPKn
Kelas VIII (Revisi).
Jakarta : Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan Republik
Indonesia

3.2 Makna,
Kedudukan dan
fungsi UUD NRI
tahun 1945

LINGKUP
MATERI
Melaksanakan
dan
mempertahankan
UUD NRI Tahun
1945

Nomor
Soal
3

MATERI
Melaksanakan
dan
mempertahankan
UUD NRI Tahun
1945

INDIKATOR
SOAL
Membuktikan Isi
dan makna
Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945
alinea pertama

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Pilihan Ganda
: ...........

Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Pokok pikiran pembukaan UUD NRI Tahun 1945
merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila.
Isi dan makna Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea
pertama adalah ....
a. pengukuhan terhadap Proklamasi kemerdekaan
Indonesia.
b. bangsa Indonesia menghargai kemerdekaan yang
diperolehnya.
c. adanya keinginan yang kuat dalam diri bangsa
Indonesia untuk merdeka.
d. adanya penetapan terhadap tujuan negara, dasar
falsafah negara.

Kunci
jawaban

C
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Tabel 21 Kartu Soal Nomor 4

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.2
Makna,
Kedudukan dan
fungsi UUD NRI
tahun 1945

LINGKUP
MATERI
Peraturan
PerundangUndangan dalam
Sistem Hukum
Nasional
MATERI
Peraturan
PerundangUndangan dalam
Sistem Hukum
Nasional
INDIKATOR
SOAL
Disajikan
ilustrasi
pemilihan kepala
desa,
peserta
didik
mampu
menganalisis
sikap yang sesuai
dengan
penerapan
gagasan pokok
pikiran
Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945.

142

: SMP
Kurikulum
: 2013
: VIII
Bentuk Soal
: Uraian
: PPKn
Nama Penyusun
: 2018/2019
Buku Sumber : Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia. 2017.
Pengetahuan
Aplikasi
PPKn Kelas VIII (Revisi).
/
√
Penalaran
Jakarta
:
Kementerian
Pemahaman
Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Tahun
ini
akan
diadakan
pemilihan umum kepala desa. Seorang
Soal
kepala keluarga mengajak seluruh anggota keluarganya melakukan
4
diskusi. Kepala keluarga tersebut memerintahkan anggota
keluarganya memilih calon pemimpin yang sama.
Bagaimana sikap yang sebaiknya dilakukan keluarga tersebut jika
dikaitkan dengan penerapan gagasan pokok pikiran Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945? Jelaskan!
Kunci jawaban :
Kegiatan diskusi keluarga pada hal bertentangan dengan gagasan
yang tertuang dalam pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Karena pada pokok pikiran ketiga yang merupakan penjabaran dari
sila keempat Pancasila. Dalam pokok pikiran tersebut menghendaki
terwujudnya nilai demokrasi. Sikap yang sebaiknya dilakukan untuk
mewujudkan gagasan pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945 ialah menggunakan hak suara yang kita miliki dan
memilih calon pemimpin yang sesuai hati nurani kita sendiri, serta
tetap menghargai pendapat orang lain dalam diskusi tersebut dan
boleh menyanggahnya dengan menggunakan bahasa dan kalimat
yang sopan.

Unit Pembelajaran
Makna, Fungsi, dan Kedudukan
UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional

1. UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta
tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional dan merupakan
sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan serta mengandung
nilai universal dan lestari.
2. UUD NRI Tahun 1945 berfungsi mengatur bagaimana kekuasaan negara
di susun, dibagi dan dilaksanakan, serta menentukan dengan jelas apa
yang menjadi hak dan kewajiban negara, aparat negar dan warga negara.
3. Sistematika UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus
1945 adalah (1) Pembukaan (4 alinea), (2) Batang Tubuh (16 Bab, 37
Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat Aturan Tambahan), (3) Penjelasan
(terdiri dari Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal per Pasal), sedangkan
sistematika UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen adalah: (1)
Pembukaan, dengan 4 alinea, (2) Batang Tubuh = 21 Bab, 73 Pasal, 170
Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat Aturan Tambahan.

143

Setelah membaca dan mempelajari unit pembelajaran ini, guru diharapkan
dapat menggunakannya sebagai suplemen buku guru dan buku peserta didik.
Selain itu, unit pembelajaran ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
literasi untuk mengevaluasi kembali soal-soal USBN yang telah dibuat oleh
Saudara apakah sudah memenuhi kaidah penulisan soal HOTS, sekaligus
sebagai bahan pengembangan untuk penyusunan soal-soal USBN berbasis
HOTS pada periode berikutnya.
Unit pembelajaran ini memberikan dorongan/motivasi agar para guru dapat
mengkorelasikan proses pembelajaran dengan kehidupan keseharian peserta
didik baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat dan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Galilah kenyataan yang dapat menjadi bahan untuk
memberi stimulus/rangsangan pada peserta didik berkaitan dengan topik
Makna, Fungsi dan Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum
Nasional. Periksalah kembali perencanaan pembelajaran yang dibuat. Kilas
baliklah proses pembelajaran yang akan dan telah Saudara laksanakan, sudah
memenuhi proses pembelajaran HOTS atau belum. Tekadkan niat dan
semangat Saudara untuk melakukan perubahan.
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Paket Unit Pembelajaran
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlewati. Peribahasa itulah yang
tampaknya paling tepat untuk menggambarkan isi Paket Unit Pembelajaran
ini. Paket Unit Pembelajaran ini merupakan terobosan inovatif yang
mengintegrasikan kompetensi guru, kisi-kisi USBN, KI-KD terbaru, dan
keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS).
Guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Kompetensi guru
meliputi kompetensi profesional dan pedagogik. Kompetensi profesional
berkaitan dengan penguasaan guru terhadap materi PPKn. Kompetensi
pedagogik berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran. Paket Unit
Pembelajaran ini memuat dua macam materi yang berkaitan dengan UUD NRI
Tahun 1945. Unit Pembelajaran 1 membahas norma-norma yang berlaku
dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Unit
Pembelajaran 2 mengupas makna, fungsi, dan kedudukan UUD NRI Tahun
1945 dalam sistem hukum nasional. Kedua macam materi tersebut termasuk
materi yang paling sering diujikan dalam USBN. Dalam Unit Pembelajaran 1
dan 2 guru diberi contoh cara membelajarkan kedua macam materi itu dengan
menerapkan

model

pembelajaran

yang

mendorong

pengembangan

keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik.
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Berbekal kompetensi yang telah diperoleh setelah mempelajari Paket Unit
Pembelajaran ini, guru disarankan untuk secara mandiri menganalisis KI-KD
dan soal USBN, menerapkan model pembelajaran, dan menyusun soal HOTS.
Dengan cara itu tiga tujuan akan diraih sekaligus, yaitu kompetensi guru
meningkat, keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik meningkat, dan
pencapaian nilai USBN juga meningkat.
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