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Paket Unit Pembelajaran
Negara Kesatuan Republik Indonesia

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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Unit Pembelajaran ini memberikan bahasan dan contoh pembelajaran dalam
sebuah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Aktivitas ini
melibatkan peserta didik dengan menggunakan model-model pembelajaran
yang bervariasi dan mengacu pada pembelajaran berorientasi HOTS (Higher
Order Thinking Skills), untuk materi “Karakteristik Daerah dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia” Kelas VII SMP/MTs.
Unit Pembelajaran ini mengandung bahan bacaan sesuai dengan kompetensi
dasar yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang sudah disesuaikan
dengan permendikbud terkait. Contoh latihan dan kasus yang disediakan
dapat digunakan oleh guru sebagai referensi untuk mmemberikan
pengayakan pembelajaran di kelas yang disertai juga cara melakukan
penilaiannya. Unit Pembelajaran ini diharapkan bisa memberikan kontribusi
positif kepada guru kelas untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan
pembelajaran di kelas sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi
secara langsung kepada peserta didik.
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Unit

Pembelajaran ini juga berfungsi sebagai stimulan yang dapat

memberikan rangsangan positif bagi guru untuk lebih kreatif dalam
mengembangkan pembelajaran baik dari segi strategi, media, penilaian dan
proses lain yang berorientasi Higher Order Thinking Skills. Dengan demikian,
hendaknya guru juga dapat memperkaya unit ini dengan membuat contohcontoh pembelajaran yang lain, sehingga bisa mendapatkan perbendaharaan
proses pembelajaran dengan berorientasi HOTS yang bervariasi. Hal ini
tentunya dapat memberikan kontribusi positif kepada sesama guru untuk
saling belajar.

Penyusun
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit Pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar PPKn
SMP Kelas VII sesuai Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018.
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KOMPETENSI

KELAS

Menghargai

Menghargai karakteristik

VII

karakteristik daerah

daerah tempat tinggalnya

tempat tinggalnya dalam

dalam kerangka Negara

kerangka Negara

Kesatuan Republik

Kesatuan Republik

Indonesia sebagai

Indonesia sebagai

anugerah Tuhan Yang

anugerah Tuhan Yang

Maha Esa.

KD SIKAP
1.6

Maha Esa.
2.6

Bersikap antusias

Bersikap antusias terhadap

terhadap persatuan dan

persatuan dan kesatuan

kesatuan dengan

dengan

mempertimbangkan

mempertimbangkan

karakteristik daerah

karakteristik daerah

tempat tinggalnya

tempat tinggalnya

VII

KD PENGETAHUAN
3.6

Mengasosiasikan
karakteristik

Mengasosiasikan

VII

daerah karakteristik daerah dalam

dalam kerangka Negara kerangka Negara Kesatuan
Kesatuan

Republik Republik Indonesia.

Indonesia.
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KD KETERAMPILAN
4.6

Melaksanakan penelitian Melaksanakan penelitian
sederhana

untuk sederhana untuk

mengilustrasikan
karakteristik
tempat

VII

mengilustrasikan
daerah karakteristik daerah

tinggalnya tempat tinggalnya sebagai

sebagai bagian utuh dari bagian utuh dari Negara
Negara

Kesatuan Kesatuan Republik

Republik

Indonesia Indonesia berdasarkan

berdasarkan rancangan rancangan yang telah
yang telah dibuat.

dibuat.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

KD Sikap
IPK Pendukung
1.6.1

Bersyukur terhadap daerahnya sebagai bagian dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

2.6.1

Menghargai karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IPK Kunci
2.6.2

Bersikap antusias terhadap persatuan dan kesatuan dengan
mempertimbangkan karakteristik daerah tempat tinggalnya

IPK Pengayaan
2.6.3

Bangga

terhadap

persatuan

dan

kesatuan

mempertimbangkan karakteristik daerah tempat tinggalnya
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dengan

KD Pengetahuan
IPK Pendukung
3.6.1

Mengidentifikasi perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

3.6.2

Menyebutkan peran pejuang di daerah dalam membentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3.6.3

Menyebutkan nama tokoh terlibat dalam proklamasi kemerdekaan
Indonesia.

3.6.4

Mengidentifikasi peran daerah tempat tinggalnya dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.6.5

Mendeskripsikan masalah berkaitan dengan peran daerah tempat
tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia..

IPK Kunci
3.6.6

Mendekripsikan perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

3.6.7

Menganalisis peran pejuang di daerah dalam membentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3.6.8

Menganalisis makna proklamasi kemerdekaan Indonesia.

3.6.9

Menganalisis peran daerah tempat tinggalnya dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia..

3.6.10

Membandingkan masalah berkaitan dengan peran daerah tempat
tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia..

IPK Pengayaan
3.6.11

Membandingkan peran pejuang di daerah saat ini mengisi dalam
kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.6.12

Menyimpulkan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia saat
ini

3.6.13

Menyimpulkan peran daerah tempat tinggalnya dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia..
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KD Keterampilan
IPK Pendukung
4.6.1

Menunjukkan keterampilan mengamati tentang karakteristik
daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

IPK Kunci
4.6.2

Melaksanakan penelitian sederhana untuk mengilustrasikan
karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IPK Pengayaan
4.6.3

Menyusun laporan hasil pengamatan tentang karakteristik daerah
tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia..

4.6.4

Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang karakteristik
daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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A. Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik
Kemerdekaan Republik Indonesia di antaranya berkat pejuang-pejuang di
daerah (perlawanan rakyat) yang mengorbankan tenaga, pikiran, dan bahkan
nyawanya untuk merdeka melawan penjajah. Perlawanan rakyat daerah
terjadi di seluruh wilayah nusantara. Pernyataan Proklamasi mencerminkan
tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa
asing. Sebagai negara yang merdeka dan bebas, Indonesia ingin mengantarkan
dirinya ke gerbang kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan
makmur. Kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan citacita bangsa dan negara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur
tentang pembagian wilayah atau daerah. Setiap wilayah atau daerah tersebut
memiliki pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18, pasal 18 A
dan pasal 18 B. Jangan sampai wilayah atau daerah itu lepas sebagaimana
lepasnya Provinsi Timor Timur yang kemudian menjadi negera baru yaitu
Timor Leste.

Gambar 1 Perlawanan Rakyat Sumatera Barat dalam Perang Padri
Sumber: www.id.wikipedia
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B. Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia
Kekayaan alam yang dimiliki daerah merupakan kekayaan bersama seluruh
rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih berkeadilan dan lebih
merata, maka prinsip desentralisasi atau otonomi daerah diharapkan mampu
mengatasi persoalan yang muncul dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Agar kekayaan alam yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh daerah, tetapi
harus bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan
persentase yang pas dan tidak merugikan daerah pemilik kekayaaan alam
semula.

Gambar 2 Pengeboran Minyak Lepas Pantai
Sumber: https://surabaya.proxsisgroup.com

C. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kebanggaan terhadap daerah masing-masing perlu terus ditanamkan dan
ditumbuhkembangkan dalam masyarakat. Kekhususan dan keragaman
daerah tetap terus dipelihara baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan

22

budaya. Namun dikembangkan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal

ini

mengandung

makna

kebanggaan

dan

kemandirian

tidak

mengakibatkan proses perpecahan bangsa dan negara. Kewenangan
mengurus urusan pemerintahan sendiri bukan berarti tidak menaati
peraturan pemerintah pusat, apalagi mengarah pada pemisahan daerah dari
negara kesatuan.
Untuk itu saat ini kita perlu menghindari semangat etnosentrisme atau sikap
yang menganggap budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara
berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih rendah,

karena itu

berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
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Gambar 3 Pertikaian antar etnis
Sumber: www.berpendidikan.com
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A. Soal USBN Tahun Pelajaran 2015/2016
1. Perhatikan pernyataan-pernyataan ini?
(1) Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
(2) Menikmati hasil pembangunan
(3) Menghormati jasa pahlawan
(4) Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan
Dari pernyataan-pernyataan di atas, sikap setia terhadap proklamasi
kemerdekaan Republik Indonesia ada pada nomor …
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)
Analisis Soal:
No.
1

Soal
Perhatikan pernyataan-pernyataan ini?

Tahun
2016

(1) Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
(2) Menikmati hasil pembangunan
(3) Menghormati jasa pahlawan
(4) Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan
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Dari pernyataan-pernyataan di atas, sikap setia terhadap
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ada pada
nomor …
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)
Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator yang
bersesuaian

:

Menganalisis

makna

proklamasi

kemerdekaan

Indonesia.
Disajikan:
Perhatikan pernyataan-pernyataan ini?

Diketahui

:

(1) Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
(2) Menikmati hasil pembangunan
(3) Menghormati jasa pahlawan
(4) Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:
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Sikap setia terhadap proklamasi kemerdekaan
Republik Indonesia
Deskripsi makna proklamasi kemerdekaan
Indonesia

2.

Wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan
masyarakat sesuai perundang-undangan merupakan pengertian dari …
A. Desentralisasi
B. Otonomi Daerah
C. Daerah Otonom
D. Dekonsentrasi
Analisis Soal:

No.
2.

Soal

Tahun

Wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahan dan

2016

kepentingan masyarakat sesuai perundang-undangan
merupakan pengertian dari …
A. Desentralisasi
B. Otonomi Daerah
C. Daerah Otonom
D. Dekonsentrasi
Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator yang
bersesuaian

:

Menganalisis peran daerah tempat tinggalnya dalam
kerangka NKRI.
Disajikan: Wewenang untuk mengatur sendiri

Diketahui

: pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai
perundang-undangan

Ditanyakan

: Pengertian dari Otonomi Daerah
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Pemahaman tentang:
Materi yang
dibutuhkan

:



Otonomi daerah,



Desentralisasi,



Dekonsentrasi,



Tugas perbantuan

3. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Setiap daerah mempunyai kewenangan

yaitu seluruh bidang Pemerintahn, kecuali kewenangan dalam bidang …
A. Membuat mata uang rupiah menurut kebutuhan daerah
B. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah
C. Membuat peraturan perundangan yang berlaku di daerah
D. Merencanakan melaksanakan pembangunan daerah
Analisis Soal:
No.
3

Soal

Tahun

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Setiap daerah

2016

mempunyai

kewenangan

yaitu

seluruh

bidang

Pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang …
A. Membuat mata uang rupiah menurut kebutuhan
daerah
B. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah
C.

Membuat peraturan perundangan yang berlaku di
daerah

D. Merencanakan melaksanakan pembangunan daerah
Identifikasi
Level Kognitif
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: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Menganalisis peran daerah tempat tinggalnya dalam
kerangka NKRI.
Disajikan: Kewenangan Daerah Berdasarkan UU No.
32 Tahun 2004
Yang bukan kewenangan berdasarkan UU No. 32
Tahun 2004,
Peran daerah tempat tinggalnya dalam kerangka
NKRI:

Materi yang
dibutuhkan

:



Otonomi daerah



Desentralisasi,



Dekonsentrasi,



Tugas Perbantuan



Sentralisasi

B. Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
1.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka pemerintah pusat
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Salah satu contoh
keewenangan pemerintah daerah adalah …
A. Penanganan kesehatan dan pendidikan nasional
B. Menjalin kerjasam luar negeri dan penyusunan anggaran APBN
C. Pelaksanaan politik luar ngeri dan penyusunan anggaran APBN
D. Penyusunan kebijakan moneter dan pertahanan keamanan
Analisis Soal:
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No.
1

Soal

Tahun

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka

2017

pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada
pemerintah daerah. Salah satu contoh keewenangan
pemerintah daerah adalah …
A. Penanganan kesehatan dan pendidikan nasional
B. Menjalin kerjasam luar negeri dan penyusunan
anggaran APBN
C. Pelaksanaan politik luar ngeri dan penyusunan
anggaran APBN
D. Penyusunan kebijakan moneter dan pertahanan
keamanan
Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Salah satu contoh kewenangan pemerintah daerah

Menganalisis peran daerah tempat tinggalnya dalam
kerangka NKRI.
Disajikan tentang: Kewenangan Pemerintah Daerah
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

Pemahaman tentang peran daerah tempat tinggalnya
dalam kerangka NKRI
Materi yang
dibutuhkan
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:



Otonomi daerah



Desentralisasi,



Dekonsentrasi,



Tugas Perbantuan



Sentralisasi

2. Pangeran Diponegoro merupakan pahlawan yang melawan penjajah
Belanda menggunakan taktik perang gerilya. Diponegoro marah ketika
Belanda bertindak sewenang-wenang dengan merusak tanah makam
leluhur Diponegoro.
Karakter positif Pangeran Diponegoro yang perlu kita teladani adalah …
A. Berani melawan Belanda dengan senjata sederhana
B.

Ingin menguasai wilayah yang sudah dikuasai Belanda

C.

Mempertahankan harkat dan martabat rakyat Indonesia

D. Memiliki fisik yang kuat sehingga lincah dalam bergerilya
Analisis Soal:
No.
2

Soal
Pangeran

Diponegoro

merupakan

Tahun
pahlawan

yang

2017

melawan penjajah Belanda menggunakan taktik perang
gerilya. Diponegoro marah ketika Belanda bertindak
sewenang-wenang dengan merusak tanah makam leluhur
Diponegoro.
Karakter positif Pangeran Diponegoro yang perlu kita
teladani adalah …
A. Berani melawan Belanda dengan senjata sederhana
B. Ingin menguasai wilayah yang sudah dikuasai
Belanda
C. Mempertahankan harkat dan martabat rakyat
Indonesia
D. Memiliki fisik yang kuat sehingga lincah dalam
bergerilya
Identifikasi
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Level Kognitif

: L3 (Penalaran)

Indikator yang
bersesuaian

:

Menganalisis peran pejuang di daerah dalam
membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Disajikan tentang:
Pangeran Diponegoro merupakan pahlawan yang

Diketahui

:

melawan penjajah Belanda menggunakan taktik
perang gerilya. Diponegoro marah ketika Belanda
bertindak sewenang-wenang dengan merusak tanah

Ditanyakan

:

makam
leluhur
Hal
yang
bisa Diponegoro.
kita teladani dari karakter positif
…
Pangeran Diponegoro
Peran pejuang di daerah dalam membentuk Negara

Materi yang
dibutuhkan

: Kesatuan Republik
 Kisah perang Pangeran Diponegoro

C. Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
1. “Perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia diawali dengan perjuangan
yang besifat kedaerahan, para pahlawan rela mengorbankan jiwa dan
raga demi kemerdekaan Indonesia”. Peran daerah dalam memperjuangkan
kemerdekaan adalah... .
A. Setiap daerah harus menghormati dan menghargai jasa para pahlawan
B. Seluruh daerah di indonesia memiliki peranan penting dalam
perjuangan merebut kemerdekaan
C. Wilayah jawa,madura dan Bali merupakan titik sentral pemerintahan
Indonesia sebelum merdeka
D. Masing masing daerah berkewajiban memperjuangkan kemerdekaanya
sendiri
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Analisis Soal:
No.
1

Soal

Tahun

“Perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia diawali

2018

dengan perjuangan yang besifat kedaerahan, para
pahlawan

rela mengorbankan

kemerdekaan

Indonesia”.

jiwa dan raga demi

Peran

daerah

dalam

memperjuangkan kemerdekaan adalah... .
A. Setiap daerah harus menghormati dan menghargai
jasa para pahlawan
B. Seluruh daerah di indonesia memiliki peranan penting
dalam perjuangan merebut kemerdekaan
C. Wilayah jawa,madura dan Bali merupakan titik sentral
pemerintahan Indonesia sebelum merdeka
D. Masing

masing

daerah

berkewajiban

memperjuangkan kemerdekaanya sendiri
Identifikasi
Level Kognitif

: L3 (Penalaran)

Indikator yang
bersesuaian

:

Menganalisis peran pejuang di daerah dalam
membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Disajikan:

Diketahui

:

“Perjuangan

merebut

kemerdekaan

Indonesia diawali dengan perjuangan yang besifat
kedaerahan, para pahlawan rela mengorbankan jiwa
dan raga demi kemerdekaan Indonesia”.

Ditanyakan

: Peran daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan?

Materi yang
dibutuhkan

:

Kisah perlawanan rakyat dan penjuang di berbagai
daerah
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2. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah
otonom menggunakan asas ....
A. desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi
B. otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi
C. dekonsentrasi, kemajemukan dan tugas pembatuan
D. dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan
Analisis Soal:
No.
2

Soal

Tahun

Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan

2018

di daerah otonom menggunakan asas ....
A. desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi
B. otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi
C.

dekonsentrasi, kemajemukan dan tugas pembatuan

D. dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan
Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Menganalisis peran daerah tempat tinggalnya dalam
kerangka NKRI.
Disajikan: Tugas dan wewenang Pemerintah pusat
dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah
otonom
menggunakan
....
Pemerintah
pusat asas
dalam

pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas?
Pemerintah

Materi yang
dibutuhkan
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menyelenggarakan

pusat

dalam

menyelenggarakan

: pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas
dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan

3.

Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga
kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Hal ini diwujudkan
dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa

untuk merebut dan

mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan
semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering disebut sebagai
“Jiwa dan semangat `45”. Jiwa dan semangat `45 ini dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari dengan …
A. memiliki jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas
dendam
B. mengharap imbalan dan melempar tanggung jawab kepada orang lain
C. membantu jika memiliki tujuan tertentu yang diinginkan
D. tidak peduli terhadap sahabat yang sedang kesusahan
Analisis Soal:
No.
3.

Soal

Tahun

Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia

2018

untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta
negara. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kerelaan para
pahlawan bangsa

untuk merebut dan mempertahankan

kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan
semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan
sering disebut sebagai “Jiwa dan Semangat `45”. Jiwa dan
Semangat `45 ini dapat diterapkan dalam kehidupan seharihari dengan …
A. memiliki jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak
mengandung balas dendam
B. mengharap imbalan dan melempar tanggung jawab kepada
orang lain
C. membantu jika memiliki tujuan tertentu yang diinginkan
D. tidak peduli terhadap sahabat yang sedang kesusahan
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Identifikasi
Level Kognitif

: L3 (Penalaran)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

Ditanyakan

Menganalisis

peran

pejuang

di

daerah

dalam

membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

: Disajikan

Wacana

tentang

Nasionalisme

dan

Patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga
:

kelangsungan
hidup dan`45
kejayaan
bangsa
serta negara.
Jiwa dan Semangat
ini dapat
diterapkan
dalam
kehidupan sehari-hari?
Jiwa dan Semangat Nasionalisme

Materi yang
dibutuhkan

:

Jiwa dan Semangat Patriotisme
Jiwa dan Semangat `45 yang dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari
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A. Aktivitas Pembelajaran
Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Karakteristik Daerah
dalam kerangka NKRI”, maka dilakukan dengan aktivitas pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran sesuai pendekatan saintifik mulai dari mengamati,
menanya, mencari informasi, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan, serta
model pembelajaran yang dipakai untuk akitivitas 1 adalah Dicovery Learning
dan untuk aktivitas 2 adalah Problem Based Learning. Untuk itu maka Saudara
perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

Aktivitas 1
Tabel 3 Langkah-Langkah Pembelajaran 1

Sintaks Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)

Stimulation

1. Peserta didik menyimak ilustrasi yang diberikan oleh

(Pemberian

guru, misalnya “Apa peran pejuang di daerah untuk

Rangsangan)

Negara Kesatuan Republik Indonesia?, Bagaimana
dengan

di

daerahmu?

Adakah

pahlawan

di

daerahmu? Mengapa setiap daerah berjuang untuk
NKRI?”
2. Peserta didik menjawab secara spontan pertanyaan
ilustrasi yang diberikan oleh guru.
3. Peserta didik menyimak contoh gambar dan atau
video yang di tampilkan guru.

37

Sintaks Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)

Sumber: www.id.wikipedia

Ilustrasi

Perumusan Teks Proklamasii oleh
Soekarno, Hatta, dan Achmad Soebardjo

Sumber: http://www.ilmusiana.com,

Ir. Soekarno saat membacakan Teks Proklamasi, 17
Agustus 1945

Sumber: http://banjarmasin.tribunnews.com
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Sintaks Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
4. Selanjutnya guru memberikan
pertanyaan

untuk

stimulus berupa

memunculkan

keingintahuan

tentang Karakteristik daerah dalam kerangka NKRI,
seperti:
a. Bagaimana cara kalian berjuang untuk NKRI saat
ini?
b. Adakah

penghambat/rintangan

untuk

wewujudkannya?
Problem

1. Peserta didik dalam kelompoknya diberi kesempatan

Statement
(Identifika

untuk merumuskan beberapa hal yang ingin diketahui,
si

masalah)

dan diarahkan sesuai dengan tujuan pembelajaran,
contohnya:
a. Bagaimanakah perjuangan menuju NKRI?
b. Analisislah peran pejuang di daerah dalam
membentuk NKRI?
c. Analisislah

makna

proklamasi

kemerdekaan

Indonesia?
Data Collection 1. Peserta didik dalam kelompoknya dengan bimbingan
(Pengumpulan

guru melakukan pencarian/pengumpulan data

data)

dengan mengunjungi perpustakaan, dengan
menggunakan fasilitas internet (laptop/HP Android),
atau jika fasilitas internet tidak ada, guru dapat
membantu peserta didik dengan menyediakan
beberapa artikel/gambar yang relevan. Ataupun link
akses internet dapat diarahkan pada laman berikut
ini:
http:s//....................... (Perjuangan menuju NKRI)
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Sintaks Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
https://....................... (Para pejuang di daerah dalam
kerangka NKRI)
https://...................... (Makna Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia)
2. Peserta didik mencatat data yang mereka temukan
selama

pengumpulan

data,

terutama

yang

berhubungan dengan tujuan pembelajaran.
Data Processing

1. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan

(Pengolahan

tentang perumusan masalah yang telah di buat di

data)

langkah kedua.
2. Peserta

didik

kesimpulan

secara

dengan

berkelompok
bahasanya

membuat

sendiri

dan

dituangkan pada Lembar Kerja Peserta Didik 1
sebagai berikut:
a.

Bagaimanakah perjuangan menuju NKRI?

b.

Analisislah peran pejuang di daerah dalam
membentuk NKRI?

c.

Analisislah

makna

proklamasi

kemerdekaan

Indonesia?
(Lihat LKPD 1)
3. Peserta

didik

mempresentasikan

hasil

diskusi

kelompok kepada kelompok lain.
Verification
(Pembuktian)

1. Peserta didik bersama dengan guru menelaah hasil
diskusi kelompok tentang perumusan masalah di
langkah kedua, Karakteristik daerah dalam kerangka
NKRI.
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Sintaks Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
2. Peserta

didik

dengan

kelompoknya

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.
3. Kelompok lain menanggapi atas paparan presentasi
tersebut berupa pertanyaan, usul atau masukan dan
membuat catatan kecil untuk dibandingkan dengan
hasil kelompoknya.
4. Peserta didik dengan bimbingan guru melakukan
verifikasi dengan merujuk materi di Buku Siswa atau
literatur lain yang mendukung jawaban terkait.
Generalization
(Kesimpulan)

1. Guru

memberikan

penguatan

dan

tanggapan

mengenai jalannya diskusi.
2. Peserta didik bersama-sama dengan guru membuat
kesimpulan akhir mengenai Karakteristik Daerah
dalam kerangka NKRI.
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Aktivitas 2
Tabel 4 Langkah-Langkah Pembelajaran 2

Sintaks Problem Based Learning
Tahap
Pembelajaran
1. Orientasi

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
1. Guru menjelaskan bahwa pada pembelajaran kali ini

peserta

akan membahas tentang peran daerah tempat

didik pada

tinggalnya dalam kerangka NKRI.

Masalah

2. Ditampilan gambar/video yang berhubungan
dengan materi. Misalnya:

Sumber: https://surabaya.proxsisgroup.com

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=Fgk-hmEEabc
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Sintaks Problem Based Learning
Tahap

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)

Pembelajaran

2. Dari gambar/video tersebut diangkat permasalahan
sebagai berikut :
Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini, apakah
berdampak positif atau negatif bagi masyarakat
setempat? Coba jelaskan sisi positif otonomi daerah?
Dari video di atas nampak pula sisi negatifnya, coba
jelaskan! Pada pembelajaran ini akan memecahkan
permasalahan tersebut.
3. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik
untuk merenung sejenak, kira kira apa jawaban dari
pertanyaan di atas.
4. Selanjutnya untuk menjawab permasalahan di atas
guru meminta peserta didik untuk menentukan
dahulu rumusan pertanyaan apa saja yang ingin
diketahui. Selanjutnya membuat kesimpulan dari
semua rumusan masalah tersebut.
5. Guru

menjelaskan

langkah-langkah

yang

akan

dilakukan untuk membahas tema tersebut
2. Mengorganisa

1.

sikan peserta
didik

Peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok yang
beranggotakan 5-6 orang

2.

Masing-masing peserta didik mengomunikasikan
terkait pokok permasalahan di atas.

3. Perwakilan peserta didik dalam kelompok menulis
beberapa pertanyaan yang ingin diketahui dan rumusan
pokok permasalahan pada pembelajaran hari ini di
papan tulis.
4.

Peserta didik bersama guru merumuskan sejumlah

43

Sintaks Problem Based Learning
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
pertanyaan

yang

mengacu

pada

tujuan

pembelajaran sebagai berikut :
Rumusan

pertanyaan

yang

ingin

diketahui,

misalnya:
a. Kapan dimulai otonomi daerah Indonesia?
b. Dalam otonomi daerah kita mengenal:


Otonomi Daerah



Daerah Otonom



Desentralisasi



Dekonsentrasi



Tugas Perbantuan (Mode bewind)



Kepala Daerah



Dll.

(Jelaskan masing-masing istilah tersebut?)
c. Mengapa etnosentrisme berbahaya bagi NKRI?
d. Mengapa saat ini tugas kita adalah berusaha
untuk

mengisi

dan

mempertahankan

kemerdekaan?
e. Buatlah kesimpulan dari proses otonomi daerah di
Indonesia!

3. Membimbing

1. Penyelidikan individu:

penyelidikan

Peserta didik secara individu dengan berpikir kreatif

individu

menuliskan penelusuran informasi untuk menjawab

kelompok

dan

beberapa rumusan masalah di atas pada kertas/buku
tulis.
2. Penyelidikan kelompok:
Peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk

44

Sintaks Problem Based Learning
Tahap

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)

Pembelajaran

saling mengajukan pertanyaan tentang informasi yang
telah diperoleh secara individu (guru berkeliling
memberikan bimbingan kelompok). Peserta didik
dapat menuliskan di Lembar Kegiatan Peserta Didik
(LKPD 2)
3. Peserta didik dalam kelompoknya dengan bimbingan
guru melakukan pencarian/pengumpulan data dengan
kajian pustaka berbagai referensi baik itu buku siswa
maupun buku literatur yang relefan. Guru juga
mengarahkan peserta didik untuk mencari informasi
melalui internet/HP dan sebagainya.
4. Peserta didik mencatat data yang mereka temukan
selama

pengumpulan

data,

terutama

yang

berhubungan dengan tujuan pembelajaran.
4.

1. Peserta

didik

dalam

kelompok

bersama

guru

Mengembangkan

menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat

dan menyajikan

dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang

hasil karya

peserta didik temukan.
2. Peserta didik dengan bimbingan guru melalui diskusi
kelompok mengolah data hasil penyelesaian masalah
dapat dalam bentuk tulisan, diagram, grafik, tabel yang
dituangkan dengan media presentasi dalam kertas
plano/manila
3. Peserta didik secara berkelompok menempel kertas
plano/manila di dinding-dinding kelas.
4.

Kelompok membuat kesepakatan adanya 2 (dua)
orang

yang

tinggal

dalam

kelompok

untuk
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Sintaks Problem Based Learning
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
menjelaskan kepada kelompok lain yang berkunjung
ke kelompoknya, sementara 3 atau 4 orang yang lain
berkunjung

ke

kelompok

lain

untuk

berbagi

pengalaman solusi permasalahan
5. Menganalisis

1. Peserta

didik

membuat

kesimpulan

secara

dan

berkelompok berdasarkan hasil solusi permasalahan

mengevaluasi

yang telah disepakati dan berdasarkan hasil berbagi

proses

pengetahuan dengan kelompok lainnya.

pemecahan
masalah

2. Peserta didik dengan didampingi guru merumuskan
solusi permasalahan yang sesuai dengan tujuan
pembelajaran
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Mata Pelajaran

:

PPKn

Kelas

:

VII

Semester

:

II (Genap)

Tujuan

:

1. Mendekripsikan perjuangan menuju NKRI.

Pembelajaran

2. Menganalisis peran pejuang di daerah dalam
membentuk NKRI
3. Menganalisis makna proklamasi kemerdekaan
Indonesia.

Petunjuk Penggunaan:
A. Amati format lembar kerja dan ikuti arahan yang disampaikan guru
B. Kerjakan secara berkelompok 4-5 orang
C. Kerjakan dengan kerja sama, penuh percaya diri dan rasa tanggung
D. Diskusikan dan buatlah kesimpulan dengan bahasa anda sendiri dari
pertanyaan pertanyaan di bawah ini.
E. Presentasikan hasil pekerjaan kelompok anda di depan kelas.
F. Catat dan tanggapi semua hasil diskusi untuk bahan kesimpulan
G. Selamat Bekerja dan tetap semangat!
Pertanyaan lembar kerja:
1. Jelaskan perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Deskripsi singkat perjuangan menuju NKRI!
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2. Mengapa peran pejuang daerah di tanah air begitu penting demi
terwujudnya NKRI?
Deskrisi singkat peran pejuang daerah di tanah air begitu penting
demi terwujudnya NKRI.

3. Lengkapilah tabel berikut!
Tabel 5 Perjuangan Pahlawan dalam Meraih Kemerdekaan Bangsa Indonesia

No.
1.

2.

Nama
Hal yang diketahui
Pahlawan/Perjuangan
Perlawanan Kaum Padri Tokoh/Pahlawan
…………………….

Perlawanan

Perlawanan

5.
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Ringkasan Perjuangan

…………………….
…………………….

Perjuangan melawan

…………………….

Ringkasan Perjuangan

…………………….

Rakyat Tokoh/Pahlawan

Kalimantan
4.

…………………….

Pangeran Tokoh/Pahlawan

Diponegoro

3.

Perjuangan melawan

…………………….

Perjuangan melawan

…………………….

Ringkasan Perjuangan

…………………….

Perlawanan Rakyat

Tokoh/Pahlawan

…………………….

Sulawesi

Perjuangan melawan

…………………….

Ringkasan Perjuangan

…………………….

Tokoh/Pahlawan

…………………….

Perjuangan melawan

…………………….

Ringkasan Perjuangan

…………………….

Perlawanan Rakyat Bali

No.
6.

Nama
Hal yang diketahui
Pahlawan/Perjuangan
Perlawanan
Rakyat Tokoh/Pahlawan
…………………….
Aceh

7.

Perlawanan
Aceh

8.

9.

10

11

Perjuangan melawan

…………………….

Ringkasan Perjuangan

…………………….

Rakyat Tokoh/Pahlawan

…………………….

Perjuangan melawan

…………………….

Ringkasan Perjuangan

…………………….

Tokoh/Pahlawan

…………………….

Perjuangan melawan

…………………….

Ringkasan Perjuangan

…………………….

Tokoh/Pahlawan

…………………….

Perjuangan melawan

…………………….

Ringkasan Perjuangan

…………………….

Tokoh/Pahlawan

…………………….

Perjuangan melawan

…………………….

Ringkasan Perjuangan

…………………….

Proklamasi

Tokoh/Pahlawan

…………………….

Kemerdekaan

Perjuangan melawan

…………………….

Ringkasan Perjuangan

…………………….

Sumpah Pemuda

BPUPKI

PPPKI

4. Analisislah makna Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia?.
Hasil analisis:
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5. Buatlah ringkasan/kesimpulan!
Kesimpulan:
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Mata Pelajaran

:

PPKn

Kelas

:

VII

Semester

:

II (Genap)

Tujuan

1. Menganalisis peran daerah tempat tinggalnya

Pembelajaran

dalam kerangka NKRI.
2. Membandingkan masalah berkaitan dengan
peran

daerah

tempat

tinggalnya

dalam

kerangka NKRI.
Petunjuk Penggunaan:
A. Amati format lembar kerja dan ikuti arahan yang disampaikan guru
B. Kerjakan secara berkelompok 4-5 orang
C. Kerjakan dengan kerja sama, penuh percaya diri dan rasa tanggung
D. Diskusikan dan buatlah kesimpulan dengan bahasa anda sendiri dari
pertanyaan pertanyaan di bawah ini.
E. Presentasikan hasil pekerjaan kelompok anda di depan kelas.
F. Catat dan tanggapi semua hasil diskusi untuk bahan kesimpulan
G. Selamat Bekerja dan tetap semangat!
Pertanyaan lembar kerja:
1. Jelaskan pelaksanaan Otonomi Daerah di daerahmu!.
Deskripsi singkat pelaksanaan Otonomi Daerah:
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2. Bagaimanakah peran pemerintah daerah di tempat tinggalmu dalam
pelaksanaan Otonomi Daerah?.
Deskrisi singkat peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah!

3. Cermati dan isilah uraian sehingga menjadi pernyataan yang tepat!
Tabel 6 Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, dan lain-lainya.

No.

Isi

1.

Arti Otonomi Daerah

2.

Arti Daerah Otonom

3.

Arti Desentralisasi

4.

Arti Dekonsentrasi

5.

Uraian

Arti Tugas Perbantuan

6.

Pemerintah Daerah

7.

Kepala Daerah

8.

Peraturan Daerah

4. Mengapa Etnosentrisme berbahaya bagi kelangsungan NKRI?
Jawaban:
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5. Berikut ini adalah bentuk upaya untuk mewujudkan nilai-nilai
katahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai
lingkungan kehidupan secara nyata.
Tabel 7 Tentang Upaya Ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
Lingkungan Kehidupan

No

1.

Uraian

Deskripsi

ketua
kelas
Perwujudan
dalam a. Memilih
berdasarkan
asal
daerah
lingkungan sekolah

tidak

b. ..............................................................................
c. .............................................................................
2.

Perwujudan
dalam a. Bergaul tanpa memilih asal daerah.
lingkungan pergaulan
b. .............................................................................
c. .............................................................................

3.

Perwujudan
lingkungan
masyarakat

dalam a. Menghadiri perkawinan ada dari
daerah lain.
b. .............................................................................
c. .............................................................................

6. Buatlah ringkasan/kesimpulan materi tersebut!
Kesimpulan:
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C. Bahan Bacaan

Bahan Bacaan 1
A. Daerah

dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia
1. Perjuangan Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia
Setelah mengetahui bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu, maka
golongan pemuda segera menemui Bung Karno (Ir.Soekarno) dan Bung
Hatta (Drs. Moh. Hatta) di Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan juru
bicara Sutan Syahrir, para pemuda meminta agar Bung Karno dan Bung
Hatta segera memperoklamasikan kemerdekaan saat itu juga, lepas dari
campur tangan Jepang. Bung Karno tidak menyetujui usul para pemuda
karena Proklamasi Kemerdekaan itu perlu dibicarakan terlebih dahulu
dalam rapat PPKI, sebab badan inilah yang ditugasi untuk mempersiapkan
Kemerdekaan Indonesia.
Para pemuda menolak pendapat Bung Karno sebab PPKI itu buatan Jepang,
menyatakan kemerdekaan lewat PPKI tentu akan dicap oleh Sekutu bahwa
kemerdekaan itu hanyalah pemberian Jepang, para pemuda tidak ingin
kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Bung Karno
berpendapat lain, bahwa soal kemerdekasan Indonesia datangnya dari
pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri,
tidaklah menjadi soal, karena Jepang toh sudah kalah. Masalah yang lebih
penting adalah menghadapi sekutu yang berusaha mengambalikan
kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi, atas
dasar itulah Bung Karno menolak usul para pemuda. Akibat perbedaan
pendapat tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 04.00
dini hari, Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta dibawa ke Rengasdengklok,
sebuah kota kawedanan di pantai utara Kabupaten Karawang Jawa Barat,
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dengan tujuan untuk mengamankan kedua tokoh pimpinan tersebut agar
tidak mendapat tekanan atau pengaruh dari Jepang, inilah yang dimaksud
dengan peristiwa Rengasdengklok.
Keberangkatan Sukarno Hatta ke Rengasdengklok dikawal oleh Sukarni,
Yusuf Kunto, dan Syodanco Singgih. Rengasdengklok dipilih karena
dianggap aman dan daerah tersebut telah dikuasai oleh tentara PETA di
bawah pimpinan Codanco Uniteno. Sementara itu di Jakarta terjadi
perundingan antara para pemuda dengan Mr. Ahmad Unitardjo selaku
wakil golongan tua yang menjabat sebagai penasehat dalam tubuh PPKI.
Dalam perundingan tersebut dicapai kata sepakat bahwa proklamasi akan
dilaksanakan di Jakarta. Pada sore harinya, tanggal 16 Agustus 1945 Mr.
Ahmad Unitardjo datang ke Rengasdengklok dan mendesak para pemuda
agar membawa kembali Sukarno Hatta ke Jakarta. Setelah ada jaminan dari
Mr. Ahmad Unitardjo bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan
esok hari selambat lambatnya jam 12, maka para pemuda bersedia
membawa kembali kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta.
a. Perumusan Teks Proklamasi
Setelah sampai di Jakarta, malam itu juga Soekarno Hatta mengumpulkan
para anggota PPKI dan golongan pemuda. Meraka berkumpul di Jln. Imam
Bonjol No.1, di rumah Laksamana Muda maeda, kepala perwakilan
angkatan laut Jepang di Jakarta. Dalam pertemuan di rumah Maeda,
disepakati agar Sukarno Hatta menemui Mayjen Nisyimura yang menjabat
sebagai kepala pemerintahan Umum.
Angkatan Darat Jepang untuk menjajagi sikap resmi Jepang terhadap
rencana proklamasi kemerekaan Indonesia. Ternyata Nisyimura tetap
memegang teguh tugasnya menjaga status Quo di Indonesia, dengan
pengertian bahwa tidak boleh ada perubahan apapun di Indonesia sampai
pasukan sekutu datang, dan jepang hanya akan menyerahkan kekuasaan
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kepada Sekutu. Akhirnya Sukarno Hatta kembali kerumah Maeda dan
mengadakan pertemuan dengan hasil keputusan Proklamasi kemerdekaan
akan tetap dilaksanakan dengan atau tanpa persetujuan Jepang. Melalui
berbagai pembicaraan dengan pemimpin pemimpin Indonesia, diputuskan
untuk segera merumuskan teks/naskah proklamasi, adapun yang
merumuskan adalah Soekarno, Hatta dan Ahmad Unitardjo, setelah naskah
selesai dirumuskan dan disetujui isinya, terjadilah perdebatan tentang
siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi, yang akhirnya atas
usul pemuda Sukarni, teks proklamasi ditandatangani oleh Sukarno Hatta
atas nama bangsa Indonesia, naskah kemudian diketik oleh Sayuti Melik.

Gambar 4 Ilustrasi Perumusan Teks Proklamasii oleh Soekarno, Hatta, dan
Achmad Soebardjo
Sumber: http://www.ilmusiana.com,

b.

Pelaksanaan Proklamasi dan Penyebarluasannya

Semula Sukarni mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan
dibacakan di lapangan Ikada (sekarang Monas), dengan maksud agar
seluruh bangsa Indonesia mengetahuinya, akan tetapi Ir.Sukarno tidak
sependapat, karena pembacaan di tempat tersebut akan mengundang
bentrokan antara rakyat dengan pemerintah militer Jepang, dengan alasan
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tersebut, maka disepakati proklamasi akan dilaksanakan di kediaman Ir.
Soekarno dan dibacakan oleh Soekarno Hatta.
Soekarno ketika membaca naskah proklamasi didampingi Moh. Hatta di Jl
Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Tepat hari jumat pukul 10.00 WIB, naskah
proklamasi dibacakan, ini merupakan peristiwa sangat penting dalam
sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sesudah naskah proklamasi selesai
dibacakan, acara dilanjutkan dengan pengibaran Sang Saka merah putih
oleh Pemuda Suhud dan eks Sudanco Latief Hendraningrat dengan
disaksikan segenap yang hadir, upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu
Indonesia Raya. Dalam suasana yang sangat sederhana itu telah sampailah
bangsa Indonesia ke ambang pintu kemerdekaannya. Satu persatu hadirin
meninggalkan tempat dengan tenang dan dengan tekat bulat untuk
mempertahankan kemerdekaan.
Meskipun hanya berlangsung singkat, namun peristiwa proklamasi
kemerdekaan mengandung arti yang sangat penting dan membawa
perubahan yang sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu:
1) Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk
mencapai kemerdekaannya.
2) Dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan
untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat.
3) Proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang
adil dan makmur.
Setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945,
maka para pejuang bangsa Indonesia mulai menata kehidupan berbangsa
dan bernegara dengan menyusun alat kelengkapan negara. Usaha
menyusun alat kelengkapan Negara antara lain dilakukan melalui:
1) Sidang PPKI yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945, keesokan harinya
setelah proklamasi dengan keputusan:
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a) Mengesahkan UUD 1945.
b) Memilih presiden dan wakil presiden.
c) Untuk sementara waktu tugas presiden akan dibantu oleh Komite
Nasional
2) Sidang PPKI yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945, dengan keputusan:
a) Menetapkan 12 kementrian.
b) Membagi wilayah RI menjadi 8 propinsi yang dikepalai oleh gubernur.
3) Sidang PPKI yang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945, dengan keputusan:
a) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang akan
berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang berkedudukan di
Jakarta, dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimejo.
b) Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI), yang ditetapkan sebagai
satu satunya partai di Indonesia, namun hal ini menimbulkan reaksi
keras dari berbagai kalangan yang menghendaki agar masyarakat
diberi kebebasan untuk mendirikan partai politik, hal ini mendorong
keluarnya maklumat pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 No X yang
berisi tentang pembentukan partai partai politik
c) Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang beranggotakan para
pemuda bekas HEIHO, PETA dan KNIL, dan anggota anggota badan semi
militer lainnya.
Pada tanggal 5 oktober 1945 pemerintah membentuk Tentara
Keamanan Rakyat (TKR), sebagai panglimanya diangkat Supriyadi,
namun karena tidak pernah muncul, maka posisinya digantikan oleh
Sudirman, sedangkan sebagai kepala staf umum diangkatlah Oerip
Sumoharjo. Nama TKR kemudian diubah menjadi Tentara Republik
Indonesia (TRI), sesuai dengan maklumat pemerintah 26 Januari 1946,
dan pada tanggal 7 Juni 1947 nama TRI diubah menjadi Tentara
Nasional Indonesia (TNI).
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c. Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di
Hiroshima. Tiga hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945 kota
Nagasaki juga dihancurkan dengan bom atom. Akibatnya, Jepang
menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat, salah satu satu anggota
Sekutu dalam Perang Dunia II, pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu
Indonesia. Berita penyerahan Jepang itu dapat diketahui oleh kalangan
pemuda bangsa Indonesia di kota Bandung tanggal 15 Agustus 1945
melalui berita siaran radio BBC London.
Sejak tanggal 15 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of
power) atas wilayah Indonesia. Keadaan seperti ini merupakan peluang
yang sangat baik bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan
kemerdekaannya. Oleh karena itu, para pemuda yang telah mendengar
berita kekalahan pasukan Jepang segera mendesak Soekarno – Hatta
untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun
keinginan itu ditolak sehingga muncul Peristiwa Rengasdengklok (16
Agustus 1945).
Ir. Soekarno, Ibu Fatmawati, Guruh Soekarnoputra, dan Moh. Hatta
“diamankan”

oleh

pemuda.

Mereka

dibawa

oleh

pemuda

ke

Rengasdengklok. Penculikan tersebut bertujuan untuk menjauhkan Ir.
Soekarno dan Moh. Hatta dari pengaruh Jepang. Selain itu pemuda
mendesak untuk segera dilakukan proklamasi kemerdekaan. Peristiwa
Rengasdengklok berakhir setelah Achmad Unitardjo memberikan jaminan
dengan taruhan nyawanya bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya
pukul 12.00 WIB. Hal itu terjadi apabila Soekarno – Hatta dikembalikan ke
Jakarta hari itu juga.
Ir. Soekarno dan rombongan setelah sampai di Jakarta segera menuju
rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rumah tersebut dijadikan tempat
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penyusunan Proklamsai Kemerdekaan. Di rumah tersebut hadir beberapa
tokoh-tokoh Indonesia, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Achmad
Soebardjo. Tokoh-tokoh tersebut yang merumuskan teks Proklamasi
Kemerdekaan. Turut serta Soekarni, B.M. Diah, Soediro, dan Chairul Saleh.
Satjuti Melik mendapat tugas untuk mengetik naskah proklamasi. Setelah
teks Proklamasi berhasil disusun semua tokoh kembali ke rumah masingmasing. Sebagaian tokoh menyebarkan berita akan diadakan Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia.
Keesokan harinya dilaksanakan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia. Proklamasi dilaksanakan di halaman rumah Ir. Soekarno di
Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi), pada
hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB (pertengahan bulan
Ramadhan). Tepat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00
WIB acara dimulai. Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta tampil di
depan mikropon untuk berpidato sejenak dan membacakan teks
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sejak detik itu dengan adanya
proklamasi

kemerdekaan,

bangsa

Indonesia

pun

menyatakan

kemerdekaannnya.
Bagi bangsa

Indonesia,

Proklamasi

merupakan

sumber hukum

pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi adalah
alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia.
Proklamasi mempunyai arti penting bagi masyarakat Indonesia yaitu
sebagai berikut:
1) Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
2) Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat
3) Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan.
Proses pembentukan NKRI melalui beberapa proses yang membutuhkan
waktu yang lama. Seperti yang telah dipelajari di atas. Beberapa faktor
yang menentukan pembentukan NKRI antara lain sebagai berikut.
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1) Keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan
2) Mempunyai tempat tinggal yang sama yaitu kepulauan Indonesia.
3) Persamaaan nasib karena dijajah bangsa asing.
4) Tujuan bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan
sebagai suatu bangsa.
Berdasarkan faktor-faktor di atas bangsa Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya dengan urutan peristiwa sebagai berikut.
1) Terbentuknya kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala
bangsa. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang berhak merebut
kemerdekaan menjajah bangsa lain.
2) Adanya

pergerakan

untuk melawan

penjajah.

Dimulai

dari

pergerakan yang bersifat tradisional dan kedaerahan berkembang
menjadi pergerakan modern dan bersifat nasionalis.
3) Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan yang ditandai dengan
dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
4) Penyusunan alat-alat kelengkapan negara.
2. Peran Pejuang di Daerah dalam Membentuk NKRI
Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dikumandangkan pada
tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa
Indonesia. Dengan demikian bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia
merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia.
Seluruh rakyat berjuang bersama untuk merebut hak bangsa yang
diambil oleh penjajah. Semenjak kedatangan bangsa Barat yang berawal
dengan perdagangan bangsa Indonesia menerima dengan tangan
terbuka

karena

semenjak

dahulu

sudah

menjalin

hubungan

perdagangan dengan wilayah lain. Namun dengan perubahan sikap
bangsa Barat yang ingin menguasai dan menjajah Indonesia, maka
perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan hak tidak pernah
kunjung padam.
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Kedatangan penjajah, yakni bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di
wilayah Indonesia mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di
berbagai daerah. Perlawanan selama penjajahan Portugis antara lain
perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Harun, perlawanan
rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin oleh Pati Unus dan
menyerang Sunda Kelapa (Jayakarta, Jakarta sekarang) dipimpin oleh
Falatehan (Fatahillah). Selama penjajahan Belanda banyak perlawanan
antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tjut Nyak Dien, Teuku
Umar, Panglima Polem, dan yang lain.
Perlawanan

rakyat

di

Sumatera

Utara

dipimpin

oleh

Raja

Sisingamangaraja XII. Perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya
seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro.
Di Kalimantan rakyat melawan penjajahan dipimpin oleh Pangeran
Antasari, perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanudin
(dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur) dan Maluku dipimpin
oleh Pattimura, serta perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut
Jelantik (Kemdikbud, 2014).
Telah

terjadi

perubahan

strategi

perjuangan

dalam

merebut

kemerdekaan setelah kebangkitan nasional 1908. Perjuangan yang
sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan, menjadi perjuangan dengan
mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Kesadaran nasional
bahwa perjuangan tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan fisik dan
tergantung pada pemimpin, namun lebih mengandalkan melalui
pergerakan yang terorganisasi dan tidak tergantung pemimpin.
Perjuangan memerlukan persatuan seluruh rakyat Indonesia dan untuk
seluruh rakyat Indonesia. Pada saat perjuangan ini berdirilah organisasi
perjuangan di beberapa daerah seperti Jong Minahasa, Jong Islamiten
Bond, Jong Ambon, Jong Madura, Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai
Nasional Indonesia, dan sebagainya. Juga muncul tokoh asal daerah di
Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad
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Husni Thamrin, Muhammad Hatta, Liem Koen Hian, Andi Pettarani, A.A
Maramis, Latuharhary, dan tokoh-tokoh lainnya.
Perjuangan

ini

terus

berlanjut

setelah

kemerdekaan

untuk

mempertahankan kemerdekaaan dari keinginan Belanda untuk
menjajah kembali Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah seperti
pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, pertempuran Ambarawa,
peristiwa Bandung Lautan Api, perang gerilya Jenderal Soedirman,
Puputan Margarana di Bali, dan peristiwa perjuangan yang lain telah
tercatat dengan “tinta emas” dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai
bentuk kegigihan para pejuang Indonesia dalam mempertahankan
kemerdekaan.
Daerah-daerah memiliki keterikatan yang sangat kuat terhadap Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dengan disepakati
bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah
Indonesia dalam satu negara. Wilayah Indonesia yang sebelum
kemerdekaan terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain, menyatu
menjadi satu kesatuan negara. Peristiwa ketika Sri Sultan Hamengku
Buwono IX menyatakan bahwa wilayah kerajaannya merupakan bagian
dari NKRI merupakan contoh keteguhan akan bentuk negara kesatuan.
Bahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ini menghibahkan jutaan
Gulden untuk menggaji pegawai pemerintah Republik Indonesia. Tekad
bentuk negara kesatuan yang telah disepakati oleh para pendiri negara
ini harus terus dipahami dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia,
termasuk para pelajar dan generasi muda Indonesia.
3. Makna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB bertempat di
Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, yang bertepatan pula pada tanggal 9
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Ramadhan 1364 H, Ir. Soekarno membacakan teks proklamasi dalam
sebuah upacara sederhana.
Adapun jalannya upacara adalah sebagai berikut:
1) Ir. Soekarno tampil menuju pengeras suara untuk membacakan teks
Proklamasi.
2) Setelah itu pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan oleh Sodanco
Latief Hendraningrat. Bersamaan naiknya Sang Merah Putih, perlahanlahan tanpa ada yang memberi komando, para hadirin spontan
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara Proklamasi itu
sendiri berlangsung singkat, hanya satu jam (Al Hakim, 2016).
Peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sebuah peristiwa
bersejarah yang sangat penting bagi NKRI (Negera Kesatuan Republik
Indonesia). Hal ini karena:

Pertama: dari sudut pandang politik,

proklamasi berarti pernyataan bangsa Indonesia bahwa sejak saat itu
bangsa Indonesia terlepas dari kekuasaan penjajah, dan sebagai bangsa
yang merdeka.

Kedua: dari sudut pandang hukum, proklamasi

mengandung arti bahwa dengan pernyataan kemerdekaan itu, bangsa
Indonesia sudah tidak lagi tunduk pada tata hukum asing/penjajah,
melainkan telah menentukan tata hukum sendiri yakni tata hukum
Indonesia.
Dengan dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
17 Agustus 1945, maka hal ini mempunyai banyak makna, antara lain:
a. telah diserukan kepada warga dunia akan adanya sebuah negara baru
yang terbebas dari penjajahan negara lain.
b. telah lahir sebuah negara baru yang memiliki kedudukan yang sama
dengan negara-negara lain yang telah ada sebelumnya.
c. tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan kenegaraannya
yang harus dihormati oleh Negara negara lain di dunia.
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d. puncak revolusi, tonggak sejarah perjuangan bangsa tersebut yang
telah lama dilakukan untuk dapat terbebas dari belenggu penjajah.
Gambar peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI
sebagaimana berikut.

Gambar 5 Ir. Soekarno saat membacakan Teks Proklamasi, 17 Agustus 1945
Sumber: http://banjarmasin.tribunnews.com

Adapun maksud dan tujuan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
tanggal 17 Agustus 1945, antara lain:
a. melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain
b. bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsabangsa lain
c. bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kehidupan
bangsanya
d. bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kecerdasan
bangsanya
e. dapat mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsanya
dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya.
f. mencapai tujuan nasional bangsa.
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Berikut ini adalah gambar isi teks/naskah proklamasi kemerdekaan RI
yang dibacakan oleh Ir. Soekarno atas nama bangsa Indonesia.

Gambar 6 Teks Proklamasi Kemerdekaan RI
Sumber: https://news.okezone.com

Dengan

Proklamasi

Kemerdekaan

Republik

Indonesia

yang

dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB di Jalan
Pengangsaan Timur No. 56 Jakarta tersebut memiliki arti, yaitu:
a. Kepada dunia Luar:
1) sejak saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka
2) bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat,
3) wajib dihormati oleh negara negara lain secara layak sebagai bangsa
dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat
serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang
sudah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dalam hubungan
internasional.
b. Kepada Bangsa Indonesia (ke dalam):
1) untuk memberikan dorongan dan rangsangan bahwa sejak saat itu
bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat
dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan
dunia,
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2) mempunyai hak dan kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan
kemerdekaan yang telah diperoleh dan memperjuangkan tercapainya
cita-cita nasional bangsa Indonesia
3) sejak saat itu bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk
menentukan nasib sendiri beserta tanah airnya dalam segala aspek
kehidupan
4) bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri dengan tata aturan
sendiri, sehingga pada saat itu telah berdiri negara baru, yaitu Negara
Indonesia.
5) dengan berdirinya negara baru ini maka negara memiliki tata hukum
sendiri untuk mengatur segala kehidupan bernegara di dalam negara
baru tersebut
6) norma pertama atau norma dasar atau aturan dasar dari tata hukum
Indonesia
7) Negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan
dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu
masyarakat.
Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah “norma pertama” dalam tata hukum
Republik Indonesia. Sebagai norma pertama Proklamasi Kemerdekaan
menjadi dasar bagi berlakunya semua aturan lainnya di Indonesia. Ilmu
hukum positif menerima proklamasi sebagai norma pertama atas dasar
kenyataan. Secara filosofis, Proklamasi kemerdekaan tidak bisa
dipisahkan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila.
Proklamasi kemerdekaan menjadi titik awal berdirinya Negara Kesatuan
Republik Indonesia, sekaligus titik awal terbentuknya tata hukum
Republik Indonesia. UUD 1945 adalah kerangka tata hukum, sebagai
aturan dasar tertulis yang tertinggi kedudukannya di negara Republik
Indonesia. Pengesahan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus
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1945 adalah bagian dalam menyempurnakan bangunan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan sehari sebelumnya.

Gambar 7 Pengibaran Bendera Sang Saka Merah Putih pada saat Proklamasi
Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945
Sumber: https://id.wikipedia.org/2018

Para pemimpin bangsa Indonesia yang duduk dalam BPUPKI sebelum
peristiwa proklamasi kemerdekaan telah berhasil menyusun Rancangan
Undang-Undang Dasar bagi negara Republik Indonesia. Rancangan
Undang-Undang Dasar itu disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus1945
sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keseluruhan naskah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu
kemudian dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun ke II nomer 7,
terdiri atas tiga bagian, yakni:(1) Bagian Pembukaan; (2) Bagian Batang
Tubuh; dan (3) Penjelasan.
Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945,
sempat dinyatakan tidak berlaku, pada saat terbentuknya Negara Serikat
tahun 1949 (periode KRIS 1949) dan Negara Kesatuan tahun 1950
(periode UUDS 1950). Melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959,
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dinyatakan berlaku
kembali. Naskah resmi diundangkan dalam Lembaran Negara No. 75
Tahun 1959 sebagai Kepres No. 150 tahun 1959.
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Bahan Bacaan 2
B. Peran Daerah Tempat Tinggal dalam Kerangka NKRI
Kaitan dengan daerah maka tidak bisa dilepaskan dengan apa itu
pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UU No 23 Tahun 2016 Bab I Pasal 1 ayat 2).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur
tentang pemerintahan daerah dalam pasal 18, pasal 18 A dan pasal 18 B. Pasalpasal ini menegaskan beberapa hal yaitu:
a.

Wilayah Indonesia terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

b.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengurus daerah sendiri menurut
azas otonomi daerah dan tugas perbantuan.

c.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah.

d.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

e.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat
serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan
prinsip NKRI.

Otonomi daerah sejatinya adalah desentralisasi yakni penyerahan urusan
pemerintahan dari pemerintah ke pemerintahan daerah. Peraturan
Perundang-undangan yang paling mendasar dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah adalah:
a. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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Undang-undang ini merupakan induknya penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan otonomi daerah harus
menyesuaikan dengan pada undang-undang ini.
b. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dengan Pemerintahan Daerah
Undang-undang ini mengatur persentase pembagian keuangan antara
pusat, dan daerah khususnya pendapatan yang masuk ke kas negara. Selain
itu juga mengatur tentang penyusunan APBD.
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 jo UUNo 2

Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang ini merupakan induknya penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang tergolong baru. Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan
otonomi daerah harus menyesuaikan dengan pada undang-undang ini.
Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajib-an daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan

prinsip

otonomi

seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
d. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
Peraturan ini paling penting untuk diketahui dan harus dipahami, karena
mengatur bagian-bagian yang menjadi urusan pemerintahan daerah.
Urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah,

pemerintahan daerah provinsi, dan kabupaten/kota telah diurai dalam
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matriks lampiran peraturan ini. Ada 6 urusan pemerintah, 26 urusan wajib
pemerintahan daerah, dan 8 urusan pilihan pemerintah daerah. Namun dari
ke-26 dan ke-8 urusan-urusan tersebut ada bagian yang menjadi urusan
bersama (concurrent) yang selengkapnya telah diatur dalam undangundang ini. Selain peraturan perundangan-undangan di atas, terdapat
beberapa lainnya perlu pula untuk dipahami namun belum dimasukkan
pada kajian ini.
Kekayaan alam yang dimiliki setiap daerah di Indonesia merupakan
kekayaan seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya milik daerah yang
bersangkutan. Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”. Makna “dikuasai” adalah negara memiliki kekuasaan
untuk mengatur bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Kekuasaan untuk mengatur oleh negara dimaksudkan agar kemakmuran
rakyat benar-benar tercapai. Kemakmuran yang ingin diwujudkan adalah
bagi seluruh dan lapisan masyarakat diseluruh daerah. Bukan untuk
perorangan atau golongan atau daerah tertentu. Oleh karena itu,
kekuasaan untuk mengatur harus benar-benar dipahami agar tidak
disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Coba amati
gambar kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia berikut ini.

Gambar 8 Keindahan Alam Indonesia di Raja Ampat

Sumber: https://getlostindonesia.files.word press.com/2018
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Gambar di atas hanyalah merupakan sebagian kecil kekayaan dan
keindahan alam Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas. Sebagai
negara kepulauan maka wilayah lautan lebih luas dibandingkan luas
daratan. Tanah kita dikenal dengan tanah yang Unitur, berbagai jenis
tanaman

dapat

tumbuh

Unitur di

Indonesia

yang memberikan

kemakmuran bagi rakyat Indonesia, juga memberikan penghidupan bagi
berbagai flora dan fauna. Demikian juga dengan lautan yang luas di daerah
tropis merupakan sumber kehidupan di laut.
Selain itu kekayaan alam Indonesia berupa bahan tambang seperti minyak,
gas, tembaga, emas, batu bara terkandung dalam bumi Indonesia. Ini
menggambarkan bagaimana besar wilayah dan kekayaan bangsa Indonesia.
Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan modal yang potensial
untuk kemajuan bangsa dan negara.
Kesadaran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang besar dan
agar tercipta prinsip keadilan dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat
dan daerah, maka pengelolaan pemerintahan menggunakan azas
desentralisasi.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah, memuat tentang hubungan pemerintah pusat dan
daerah, pembagian kekuasaan, dan beberapa hal yang lain.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan salah satu hasil
reformasi yang mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Dengan reformasi ini diharapkan lebih terwujud
semangat persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di
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samping itu melalui otonomi luas,
globalisasi, daerah

dalam

lingkungan strategi

diharapkan mampu meningkatkan daya saing

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip negara kesatuan. Pada sebuah negara kesatuan,
kedaulatan hanya ada di pemerintahan negara atau pemerintahan nasional
dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun
otonomi yang

diberikan

kepada

daerah,

tanggung

jawab

akhir

penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada di tangan
Pemerintah Pusat. Untuk

itu Pemerintahan

Daerah pada

negara

kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.
Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah
merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.
Pembedanya dalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan,
potensi,

inovasi,

daya

saing,

dan

kreativitas

daerah

untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada
gilirannya

akan

mendukung

pencapaian

tujuan

nasional

secara

keseluruhan.

Bahan Bacaan 3
C. Mempertahankan Negara Kesatuan RepubIik Indonesia
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara bangsa
(nation state) Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang
berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri. Kita
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telah mempelajari bahwa daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia
memiliki

peranan

yang

penting

dalam

perjuangan

merebut

dan

mempertahankan kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa
peran rakyat di seluruh daerah belum tentu tercapai perjuangan
kemerdekaan. Demikian juga peran daerah pada saat ini memiliki peran yang
sangat penting. Kekayaan alam yang dimiliki daerah merupakan kekayaan
bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran

rakyat.

Untuk mewujudkan

pemerintahan yang lebih

berkeadilan dan lebih merata, maka prinsip desentralisasi atau otonomi
daerah diharapkan mampu mengatasi persoalan yang muncul dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Daerah juga memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan
mempertahankan kemerdekaan. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah
dalam perjuangan berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung
nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda, antara lain:
a. Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama
yaitu kemerdekaan Indonesia.
b. Tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia.
b. Persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa
Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
c. Bangsa Indonesia telah sepakat membentuk negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai pilihan yang tepat.
d. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi
dan golongan.
e. Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
Sedangkan pemahaman peran daerah dalam kerangka NKRI saat ini
menunjukkan akan pentingnya kesadaran nilai-nilai, seperti:
a. Kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia
memiliki nilai persatuan dan kesatuan.

74

b. Kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan
kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah.
c. Kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia, dan
dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
d. Pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada
kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
e. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membedabedakan asal daerah.
Kebanggaan terhadap daerah masing-masing perlu terus ditanamkan dan
ditumbuhkembangkan dalam masyarakat. Kekhususan dan keragaman
daerah tetap terus dipelihara baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan
budaya. Namun dikembangkan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini mengandung makna
kebanggaan dan kemandirian tidak mengakibatkan proses perpecahan bangsa
dan negara. Kewenangan mengurus urusan pemerintahan sendiri tidak
berarti tidak mentaati peraturan pemerintah pusat, apalagi mengarah pada
pemisahan daerah dari negara kesatuan.
Sikap etnosentrisme yang mengandung makna sikap yang menganggap
budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan
budaya daerah lain dianggap lebih rendah. Sikap ini dalam kehidupan nampak
antara lain sikap mengutamakan kelompok daerahnya, memilih pemimpin
atas dasar asal daerah, memaksakan budaya daerah kepada orang lain, dan
sebagainya. Beberapa kerusuhan dalam masyarakat terkadang dapat
dipengaruhi oleh faktor kedaerahan, seperti kerusuhan antarpenonton
sepakbola, antarwarga dalam masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu,
sikap etnosentrisme yang sempit harus dihindari.
Rasa Etnosentrisme yang memandang suku bangsanya paling hebat dan
memandang suku bangsa lain lebih rendah harus terus ditiadakan dan dikikis
habis. Sementara rasa nasionalisme dan patriotisme harus terus dipupuk dan
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dikembangkan pada setiap generasi muda bangsa Indonesia. Rasa cinta tanah
air dan bela negara terus dikobarkan.
Upaya bela negara dan pertahanan keamanan negara ditujukan untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan
bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun
luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah,
dan keselamatan bangsa. Setiap warga negara, tanpa kecuali sesuai dengan
kedudukannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta
dalam upaya bela negara, pertahanan, dan keamanan negara.

Gambar 9 Wasbang sebagai pemersatu masyarakat dan TNI
Sumber: https://beritalima.com

Sebagai generasi muda, kita berkewajiban mewujudkan nilai-nilai perjuangan
daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam
berbagai lingkungan kehidupan secara nyata.
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A. Pembahasan Soal-soal
Berikut ini contoh soal-soal USBN dengan topik Karakteristik Daerah dalam
kerangka NKRI pada Kompetensi Dasar 3.6 Mengasosiasikan karakteristik
daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendikbud
Nomor 37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana
berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini
juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang
setipe pada topik Karakteristik Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia
1. Soal USBN Tahun Pelajaran 2015/2016
1. Perhatikan pernyataan-pernyataan ini?
(1) Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
(2) Menikmati hasil pembangunan
(3) Menghormati jasa pahlawan
(4) Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan
Dari pernyataan-pernyataan di atas, sikap setia terhadap proklamasi
kemerdekaan Republik Indonesia ada pada nomor …
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)
Jawaban Soal C, yaitu (1), (3), dan (4)

77

Pembahasan: Karena jawaban no. 1, 3, dan 4 merupakan perihal yang
harus dilakukan oleh setiap warga negara sebagai wujud
setia

terhadap

proklamasi

kemerdekaa

republik

Indonesia. Sementara jawaban nomor 2 hanyalah
kewajiban menikmati hasil pembangunan. Jawaban yang
tepat adalah C.
2.

Wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan
masyarakat sesuai perundang-undangan merupakan pengertian dari …
A. Desentralisasi
B. Otonomi Daerah
C. Daerah Otonom
D. Dekonsentrasi
Jawaban Soal B, yaitu Otonomi Daerah
Pembahasan: Karena mengenai pengertian Otonomi Daerah menurut
peraturan perundang-undangan yang lebih tepat adalah
Wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahan dan
kepentingan masyarakat sesuai perundang-undangan.
Jawaban yang tepat adalah B.

3. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Setiap daerah mempunyai kewenangan

yaitu seluruh bidang Pemerintahn, kecuali kewenangan dalam bidang …
A. Membuat mata uang rupiah menurut kebutuhan daerah
B. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah
C. Membuat peraturan perundangan yang berlaku di daerah
D. Merencanakan melaksanakan pembangunan daerah
Jawaban Soal A, yaitu Membuat mata uang rupiah menurut kebutuhan
daerah
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Pembahasan: Karena berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 bahwa setiap
daerah mempunyai wewenang dalam seluruh bidang
pemerintahan

diantaranya

wewenang:

Menetapkan

anggaran pendapatan dan belanja daerah, Membuat
peraturan perundangan yang berlaku di daerah, dan
Merencanakan

melaksanakan

pembangunan

daerah.

Sedangkan jawaban A adalah yang bukan termasuk itu
semua, yaitu Membuat mata uang rupiah menurut
kebutuhan daerah, sebenarnya hal itu (membuat mata uang
rupiah) jadi wewenang Pemerintah Pusat.
2. Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
1.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka pemerintah pusat
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Salah satu contoh
keewenangan pemerintah daerah adalah …
A. Penanganan kesehatan dan pendidikan nasional
B. Menjalin kerjasama luar negeri dan penyusunan anggaran APBN
C. Pelaksanaan politik luar ngeri dan penyusunan anggaran APBN
D. Penyusunan kebijakan moneter dan pertahanan keamanan
Jawaban Soal A, Penanganan kesehatan dan pendidikan nasional
Pembahasan: Jawaban A, lebih tepat karena penanganan kesehatan dan
pendidikan nasional (di daerahnya), sedangkan jawaban B,
C, dan D yaitu: Menjalin kerjasama luar negeri dan
penyusunan anggaran APBN, Pelaksanaan politik luar ngeri
dan

penyusunan

anggaran

APBN,

dan

Penyusunan

kebijakan moneter dan pertahanan keamanan menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Pangeran Diponegoro merupakan pahlawan yang melawan penjajah
Belanda menggunakan taktik perang gerilya. Diponegoro marah ketika
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Belanda bertindak sewenang-wenang dengan merusak tanah makam
leluhur Diponegoro.
Karakter positif Pangeran Diponegoro yang perlu kita teladani adalah …
A. Berani melawan Belanda dengan senjata sederhana
B. Ingin menguasai wilayah yang sudah dikuasai Belanda
C. Mempertahankan harkat dan martabat rakyat Indonesia
D. Memiliki fisik yang kuat sehingga lincah dalam bergerilya
Jawaban Soal C, Mempertahankan harkat dan martabat rakyat
Indonesia
Pembahasan: Setiap perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang di
daerah manapun sudah sudah tentu/sebaiknya dalam
rangka mempertahankan harkat dan martabat rakyat
Indonesia. Hal ini termasuk perjuangan

Pangeran

Diponegoro. Pangeran merupakan pahlawan yang
melawan penjajah Belanda menggunakan taktik perang
gerilya. Diponegoro marah ketika Belanda bertindak
sewenang-wenang dengan merusak tanah makam
leluhur Diponegoro. Demikian itulah karakter positif
Pangeran Diponegoro yang perlu kita teladani. Sehingga
jawaban yang tepat adalah B.

3. Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
1. “Perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia diawali dengan perjuangan
yang besifat kedaerahan, para pahlawan rela mengorbankan jiwa dan raga
demi kemerdekaan Indonesia”. Peran daerah dalam memperjuangkan
kemerdekaan adalah... .
A. Setiap daerah harus menghormati dan menghargai jasa para pahlawan
B. Seluruh daerah di Indonesia memiliki peranan penting dalam
perjuangan merebut kemerdekaan
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C. Wilayah Jawa, Madura, dan Bali merupakan titik sentral pemerintahan
Indonesia sebelum merdeka
D. Masing masing daerah berkewajiban memperjuangkan kemerdekaanya
sendiri
Jawaban Soal B, Seluruh daerah di Indonesia memiliki peranan penting
dalam perjuangan merebut kemerdekaan
Pembahasan: Perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia diawali
dengan perjuangan yang besifat kedaerahan, lamakelamaan terjalin semangat dan komitment bersama
untuk merdeka. Para pahlawan rela mengorbankan jiwa
dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Setiap daerah
sudah sewajarnya berjuang dalam memperjuangkan
kemerdekaan. Untuk itu seluruh daerah di Indonesia
memiliki peranan penting dalam perjuangan merebut
kemerdekaan Indonesia. Sehingga jawaban yang tepat
adalah B.
2.

Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah
otonom menggunakan asas ....
A. desentralisasi, tugas pembantuan, dan otonomi
B. otonomi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi
C. dekonsentrasi, kemajemukan, dan tugas pembatuan
D. dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan
Analisis Soal:
Jawaban Soal D, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan
Pembahasan: Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan
di daerah otonom menggunakan asas sebagai berikut:
 Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang administrasi dari
suatu

pemerintah pusat

kepada

pejabat

daerah.
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Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan
administrasi saja, untuk kewenangan politik tetap di
tangan pemerintahan pusat
 Desentralisasi, adalah penyerahan urusan pemerintah
dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada
Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai
suatu pemerintahan yang efisien. Pelimpahan wewenang
tersebut menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri
adalah kebebasan masyarakat yang tinggal di daerahnya
itu

sendiri

untuk

mengatur

dan

mengurus

kepentingannya sendiri.
 Tugas Pembantuan, adalah penugasan dari Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan
sebagian

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah
Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah provinsi.
Jawaban yang tepat adalah D.
3. Nasionalisme dan Patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga
kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Hal ini diwujudkan
dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa

untuk merebut dan

mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan
semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering disebut sebagai
“Jiwa dan Semangat `45”. Jiwa dan Semangat `45 ini dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari dengan …
A. memiliki jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas
dendam
B. mengharap imbalan dan melempar tanggung jawab kepada orang lain
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C. membantu jika memiliki tujuan tertentu yang diinginkan
D. tidak peduli terhadap sahabat yang sedang kesusahan
Analisis Soal:
Jawaban Soal A, memiliki jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak
mengandung balas dendam
Pembahasan:

Kita selaku rakyat dan bangsa Indonesia harus memiliki
rasa

Nasionalisme

Nasionalisme

dan

dan

Patriotisme

patriotisme

yang

dibutuhkan

tinggi.
bangsa

Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan
kejayaan bangsa serta negara. Hal ini diwujudkan dalam
bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut
dan

mempertahankan

kemerdekaan

dengan

mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan Semangat `45 ini
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan
misalnya: memiliki jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak
mengandung balas dendam. Sehingga Jawaban yang tepat
adalah A,

B. Mengembangkan Soal HOTS
Penilaian

adalah

proses

pengumpulan

dan

pengolahan

informasi

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

didik.

penguasaan

Penilaian

pengetahuan

pengetahuan

peserta

dilakukan
didik,

untuk

mengukur

sedangkan

penilaian

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

belajar

oleh

pendidik

ini

bertujuan

untuk

memantau
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dan

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

kurikulum

2013

antara

lain

pada

standar

isi

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

mengukur

berpikir

diharapkan

dapat

kemampuan

berpikir

/HOTS),
didik

karena

untuk

tingkat

membantu
tingkat

berpikir

berpikir

tinggi.

peserta
tinggi

tingkat

secara

didik

(Higher

tinggi

luas

Penilaian
untuk
Order

dapat

dan

hasil

belajar

meningkatkan
Thinking

mendorong

mendalam

Skills

peserta

tentang

materi

pelajaran.
Penilaian berorientasi HOTS bukanlah sebuah bentuk penilaian yang
baru

bagi

guru

berorientasi

HOTS

dalam
ini

melakukan

penilaian.

memaksimalkan

Tetapi

keterampilan

penilaian

guru

dalam

melakukan penilaian. Guru dalam penilaian ini harus menekankan
pada

penilaian

sikap,

meningkatkan

pengetahuan

keterampilan

dan

keterampilan

peserta

didik

yang

dalam

bisa
proses

pembelajaran berorientasi HOTS.
Beberapa

karakteristik

mengukur
peserta
berbasis
stimulus
dan

kemampuan

didik

tingkat

berpikir

benar-benar

pada
yang

pengembangan
berfikir

permasalahan
menarik. Keempat,

kesukaran

diimplementasikan

dalam

tingkat

secara

soal
tinggi

tidak

HOTS,

Pertama,

sehingga

menuntut

hanya

mengingat. Kedua,

kontekstual. Ketiga,
mengelola
terpisah.

langkah-langkah

menggunakan

kompleksitas
Karakteristik

pembuatan

soal

kognitif
tersebut
HOTS

seperti: menganalisis KD, menentukan stimulus yang menarik dan
kontekstual, menyusun kisi-kisi soal, menuliskan butir soal sesuai
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dengan kisi-kisi dan pedoman penulisan butir soal, serta membuat
kunci jawaban atau pedoman penskoran.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: PPKn
: 120 menit
: 1 (Satu)
: 2018/2019

Tabel 8 Tabel Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

No
1

Kompetensi
yang Diuji
3.6.

Lingkup
Materi
Karakteristi

Materi
Peran

Indikator
Level
Bentuk
No
Soal
Kognitif
Soal
Peserta

Mengasosias k daerah

Pejuang di didik

ikan

dalam

daerah

dapat

karakteristi

kerangka

dalam

menganal

k daerah

Negara

membent

isis peran

dalam

Kesatuan

uk Negara pejuang di

kerangka

Republik

Kesatuan

daerah

Negara

Indonesia

Republik

dalam

Kesatuan

1

L3

Pilihan
ganda

Indonesia. membent

Republik

uk Negara

Indonesia.

Kesatuan
Republik
Indonesia

2.

3.6.

Karakteristi

Peran

Peserta

Mengasosias k daerah

daerah

didik

ikan

dalam

tempat

dapat

karakteristi

kerangka

tinggalny

menganal

k daerah

Negara

a

2

L3

dalam isis peran
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Uraian

No

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator
Level
Bentuk
No
Soal
Kognitif
Soal

dalam

Kesatuan

kerangka

daerah

kerangka

Republik

Negara

tempat

Negara

Indonesia

Kesatuan

tinggalny

Kesatuan

Republik

a

Republik

Indonesia

kerangka

Indonesia

dalam

Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

Tabel 9 Format Kartu Soal PG

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

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: SMP/MTs
: VII
: PPKn

PAKET - …

: 2013
: Pilihan Ganda
: ……………

Buku Sumber :

KOMPETENSI
DASAR:

3.6.
Mengasosiasikan
karakteristik
daerah dalam
kerangka Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia.
LINGKUP
MATERI:
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Buku
siswa
kelas
VII,
PPKn, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
2017

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

V Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

1. Bacalah wacana berikut!
Nomor
Soal
1

R.A. Kartini merupakan tokoh pergerakan
wanita. Beliau berjuang demi pemenuhan hakhak wanita. Pemikiran tentang emansipasi
wanita memberikan pandangan baru kepada
wanita saat itu tentang pentingnya menuntut
ilmu. Wanita juga harus berkontribusi kepada
bangsa, seperi layaknya kaum pria. Dalam
konsep gender, wanita dan pria memiliki
kedudukan yang sejajar. Oleh karena itu, wanita
berhak mendapatkan pendidikan yang setara
dengan pria. Semangat juang beliau diwariskan
kepada wanita Indonesia pada saat ini.

Karakteristik
daerah
dalam
kerangka NKRI
MATERI :

Peran Pejuang
di
daerah
dalam dalam
membentuk
NKRI.
INDIKATOR
SOAL:
Peserta
didik
dapat
menganalisis
peran pejuang di
daerah
dalam
membentuk
NKRI

Kunci
Jawaban
D

Apa yang diinginkan R.A. Kartini
memperjuangkan hak-hak wanita?

dengan

A. R.A. Kartini menginginkan agar kaum pria
memberikan hak-hak pendidikan kepada kaum
wanita. Wanita pantas mendapatkannkesempatan
meningkatkan pendidikan.
B. R.A. Kartini menginginkan agar wanita Indonesia
bisa menjadi pribadi mandiri tanpa harus
bergantung pada kaum pria. Kemandirian wanita
diperlukan agar Indonesia bisa maju.
C. R.A. Kartini menginginkan supaya kaum pria
memperhatikan hak-hak wanita, Beliau meminta
agar wanita Indonesia diberikan kesempatan
menunjukkan kemampuannya dalam berbagai
bidang kehidupan.
D. R.A. Kartini menginginkan agar wanita Indonesia
memiliki peran dalam pembangunan bangsa. Salah
satu caranya dengan memberikan hak pendidikan
agar wanita Indonesia bisa bekerja sama dengan
kaum pria untuk membangun bangsa dan negara.
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Tabel 10 Format Kartu Soal Uraian

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

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: SMP/MTs
: VII
: PPKn

PAKET - …

: 2013
: Pilihan Ganda
: ……………

Buku Sumber:
KOMPETENSI
DASAR
3.6.
Mengasosiasikan
karakteristik
daerah dalam
kerangka Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia.
LINGKUP
MATERI:
Karakteristik
daerah
dalam
kerangka NKRI
MATERI :

Peran daerah
tempat
tinggalnya
dalam
kerangka NKRI
INDIKATOR
SOAL
Peserta
didik
dapat
menganalisis
peran
daerah
tempat
tinggalnya dalam
kerangka NKRI
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Buku siswa kelas
VII, PPKn, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
2017

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

V Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

2. Perhatikan informasi berikut!
Nomor
Soal
2

Dinas Ketenagakerjaan memberikan bimbingan dan
pelatihan bagi masyarakat yang ingin memulai
wirausaha. Dinas Ketenagakerjaan memberikan
pinjaman dana dan melakukan pemantauan terhadap
Kunci Disnaker
Jawaban
usaha yang dirintis.
juga memberikan
informasi
terkait peluangmelakukan
kerja, seminar
dunia kerja,
Dinas
Ketenagkerjaan
serangkaian
kegiatan
tersebut
dengan
meningkatkan
dan informasi
usaha
melalui tujuan
website resminya.
pendapatan masyarakat. Dengan demikian, peran
daerah
dalam
informasi
tersebut
adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam
bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan
masyarakat.
Analisislah peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan informasi tersebut!

Berkembangnya keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking
Skills) dalam diri peserta didik menjadi sebuah keniscayaan jika bangsa ini
ingin sejajar dengan bangsa lain. Guru perlu merencanakan secara sungguhsungguh berbagai upaya untuk memudahkan berkembangnya jenis
keterampilan berpikir tersebut. Pada saatnya akan lahir generasi emas yang
mampu berpikir kritis dan terampil memecahkan berbagai masalah nyata
dalam kehidupan sehai-hari.
Unit Pembelajaran 1 yaitu tentang “Karakteristik Daerah dalam Kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia” mencakup sajian Kompetensi Dasar,
IPK, aktivitas pembelajaran, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan, dan
pengembangan penilaian ini hanya merupakan contoh cara merancang,
melaksanakan, dan menilai pembelajaran yang berorientasi HOTS. Jadi, Unit
Pembelajaran ini

diharapkan dapat menginspirasi guru untuk mencari,

menggali, dan mengembangkan contoh-contoh lainnya sesuai kebutuhan
belajar, karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan, dan kreativitas
guru.
Seperti kata pepatah “banyak jalan menuju Roma”, banyak cara dapat
ditempuh guru untuk mengembangkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi
peserta didik. Guru diberi kewenangan penuh untuk mengelola pembelajaran
di kelasnya secara inovatif, kreatif, dan transformatif.

Semoga Unit

Pembelajaran 1 ini, yaitu tentang “Karakteristik Daerah dalam Kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia” dapat bermanfaat bagi guru dan siswa.
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Setelah mengikuti Unit Pembelajaran ini, cobalah Bapak Ibu peserta untuk
lebih peka terhadap kehidupan keseharian siswa baik di lingkungan rumah,
sekolah, maupun lingkungan tempat tinggalnya. Galilah kenyataan yang dapat
dijadikan bahan untuk memberi stimulus/rangsangan pada siswa. Peristiwa
dalam kehidupan sehari-hari siswa harus dikaitkan dengan Karakteristik
Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan
membantu siswa lebih memahami dan menerima tentang karakteristik
daerah.
Periksa kembali perencanaan pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Kilas
baliklah proses pembelajaran yang telah Bapak, apakah sudah memenuhi
kriteria berpikir tingkat tinggi? Bila belum, tekadkan niat dan semangat Bapak
Ibu untuk melakukan perubahan.
Fakta tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk pembelajaran, tetapi juga
dapat dijadikan stimulus dalam menyusun soal HOTS. Dengan demikian, selain
meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pembelajaran dan
penilaian yang dialami siswa akan menjadi pembelajaran bermakna.
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Unit Pembelajaran ini memberikan bahasan dan contoh pembelajaran dalam
sebuah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Aktivitas ini
melibatkan peserta didik dengan menggunakan model-model pembelajaran
yang bervariasi dan mengacu pada pembelajaran berorientasi HOTS (Higher
Order Thinking Skills), untuk materi “Bela Negara dalam Konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia” Kelas IX SMP/MTs.
Unit Pembelajaran ini mengandung bahan bacaan sesuai dengan kompetensi
dasar yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang sudah disesuaikan
dengan permendikbud terkait. Contoh latihan dan kasus yang disediakan
dapat digunakan oleh guru sebagai referensi untuk memberikan pengayaan
pembelajaran di kelas yang disertai juga cara melakukan penilaiannya. Unit
Pembelajaran ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif kepada guru
kelas untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran di
kelas sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi secara langsung
kepada peserta didik.
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Unit

Pembelajaran ini juga berfungsi sebagai stimulan yang dapat

memberikan rangsangan positif bagi guru untuk lebih kreatif dalam
mengembangkan pembelajaran baik dari segi strategi, media, penilaian dan
proses lain yang berorientasi Higher Order Thinking Skills. Dengan demikian,
hendaknya guru juga dapat memperkaya unit ini dengan membuat contohcontoh pembelajaran yang lain, sehingga bisa mendapatkan perbendaharaan
proses pembelajaran dengan berorientasi HOTS yang bervariasi. Hal ini
tentunya dapat memberikan kontribusi posistif kepada sesama guru untuk
saling belajar.

Penyusun
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit Pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar PPKn
SMP Kelas IX sesuai Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018.
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KOMPETENSI

KELAS

KD SIKAP
1.6

Menunjukkan perilaku

Menunjukkan perilaku

orang beriman dalam

orang beriman dalam

IX

mencintai tanah air dalam mencintai tanah air dalam

2.6

konteks Negara Kesatuan

konteks Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Republik Indonesia.

Mengutamakan sikap

Mengutamakan sikap

disiplin sebagai warga

disiplin sebagai warga

negara sejalan dengan

negara sejalan dengan

konsep bela negara dalam

konsep bela negara dalam

konteks Negara Kesatuan

konteks Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Republik Indonesia

IX

KD PENGETAHUAN
3.6

Mengekspresikan konsep

Mengekspresikan konsep

cinta tanah air/bela

cinta tanah air/bela negara

negara dalam konteks

dalam konteks

IX

Negara Kesatuan Republik Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Indonesia.

KD KETERAMPILAN
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4.6

Mengorganisasikan

Mengorganisasikan kegiatan

kegiatan lingkungan yang lingkungan
mencerminkan konsep
cinta

tanah

air

IX

yang

mencerminkan konsep

dalam cinta tanah air dalam konteks

konteks kehidupan sehari- kehidupan sehari-hari.
hari.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

KD Sikap
IPK Pendukung
1.6.1

Menunjukkan perilaku orang beriman dalam mencintai tanah air
dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.6.1

Mengutamakan sikap disiplin sebagai warga negara sejalan dengan
konsep bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia

IPK Kunci
2.6.2

Antusias untuk sikap disiplin sebagai warga negara sejalan dengan
konsep bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia

IPK Pengayaan
2.6.3

Bangga bersikap disiplin sebagai warga negara sejalan dengan
konsep bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia
KD Pengetahuan

IPK Pendukung
3.6.1
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Mengidentifikasi Hakikat Bela Negara.

3.6.2

Menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang bela negara.

3.6.3

Mendeskripsikan perjuangan mempertahankan kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.6.4

Mendeskripsikan perjuangan mempertahankan kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IPK Kunci
3.6.5

Menelaah Hakikat Bela Negara.

3.6.6

Menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
bela negara.

3.6.7

Menganalisis perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3.6.8

Menganalisis semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan
nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

IPK Pengayaan
3.6.10

Membandingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang bela negara.

3.6.11

Mengkreasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

3.6.12

Mengkreasi semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan
nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia..
KD Keterampilan

IPK Pendukung
4.6.1

Menunjukkan keterampilan tentang penguatan dan komitmen
dalam mempertahankan NKRI..

IPK Kunci
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4.6.2

Menyusun laporan tentang penguatan dan komitmen dalam
mempertahankan NKRI.

IPK Pengayaan
4.6.3

Menyajikan hasil kesimpulan ide/gagasan berupa slogan tentang
penguatan dan komitmen dalam mempertahankan NKRI.
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BELA NEGARA DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA
Saat ini bela negara dimaksudkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan
semangat patriotisme warga negara Indonesia di tengah ancaman bagi bangsa
saat ini berupa kejahatan terorisme internasional dan nasional, aksi kekerasan
berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), pelanggaran wilayah
negara baik di darat, laut, udara, dan luar angkasa, gerakan separatisme,
kejahatan dan gangguan lintas negara, dan perusakan lingkungan.
Melalui bela negara ini, diharapkan, dalam setiap diri warga negara akan
tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu
dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran
berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan pancasila sebagai ideologi
negara guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari
dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik
kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan
keamanan negara.
Ketiga artikel berikut merupakan contoh perwujudan kontekstualisasi Bela
Negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia di era sekarang.
Bacalah ketiga artikel berikut ini dengan seksama dan penuh penghayatan.
Selamat membaca!
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A. Artikel 1
Para Juara Pengharum Bangsa di Asian Games 2018

Gambar 1 Atlet Taekwondo putri Indonesia Rosmaniar Defia berlari membawa bendera
merah putih usai menang melawan Taekwondoin putri Iran
Sumber: https://katadata.co.id/foto/2018/08/26/

Katadata.co.id.

Para

atlet

Indonesia

masih

berkesempatan

untuk

memperbanyak piala hingga 1 September nanti. Seperti tema lagu Asian
Games tahun ini: "Bright As The Sun". Hingga kemarin, para atlet Indonesia
berhasil mengumpulkan 38 medali dalam ajang olahraga internasional Asian
Games 2018. Dari jumlah itu, medali emas sebanyak 10 buah, perak 12, dan
perunggu 16.
Beberapa cabang olahraga yang menyumbang piala tersebut di antaranya
wushu, karate, badminton, sepeda bmx, menembak, dan kano Para atlet
Indonesia masih berkesempatan untuk memperbanyak piala hingga 1
September nanti. Kemenangan dengan memperoleh medali emas merupakan
pencapaian tertinggi sebagai target utama para olahragawan. Indonesia
mematok 16-20 medali emas untuk bisa masuk dalam posisi 10 besar
klasemen akhir.
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Menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 juga mempunyai ekspektasi tersendiri
bagi Indonesia. Kita akan melihat bagaimana kegigihan para atlet yang
membanggakan, dengan stamina dan jiwa yang kuat, dengan determinasi yang
tinggi, akan mendulang medali emas. Para juara itu akan mengharumkan
bangsa Indonesia. Seperti tema lagu Asian Games tahun ini: “Bright As The
Sun”.
Sumber: https://katadata.co.id/foto/2018/08/26/atlet-indonesia-peraihmedali-emas-asian-games-2018, diakses, 21 Maret 2009

B. Artikel 2
Bela Negara Tidak Hanya Dilakukan Oleh Aparatur Negara Saja

Gambar 2 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi inspektur upacara pada
peringatan Hari Bela Negara ke-70 di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (19/12/2018).
Sumber: https://www.suara.com/news/

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi inspektur
upacara pada peringatan Hari Bela Negara ke-70 di Lapangan Monas,
Jakarta, Rabu (19/12/2018). Dalam upacara tersebut, Anies membacakan
amanat dari Presiden Jokowi. Dalam amanat Jokowi, Anies mengatakan Hari
Bela Negara dicanangkan guna menghormati dan mengajak semua warga
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negara untuk membela negara melebihi panggilan tugas yang menjadi
tanggung jawabnya.
Bela Negara kata Anies, tidak bisa hanya dilakukan dengan kekuatan fisik dan
senjata semata, namun harus dilakukan melalui beragam upaya dan profesi.
"Bela Negara tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara saja, tetapi juga
harus dilakukan secara bersama-sama oleh segenap elemen bangsa dan
negara," ujar Anies membacakan amanat Jokowi.
Anies menuturkan, dalam amanat Jokowi, Bela Negara merupakan wadah
peran dan kontribusi segenap komponen masyarakat, termasuk dunia usaha,
dunia pendidikan, media, hingga tokoh pemuda dan tokoh agama, untuk
memberikan sumbangsihnya kepada negara melebihi panggilan tugas yang
menjadi tanggung jawabnya.
"Seluruh warga negara dengan segala kelebihan dan kekurangannya tetap
dapat memberikan sumbangsihnya dalam Bela Negara," kata dia. Selain itu,
Jokowi dalam amanatnya meyakini setiap warga negara bisa memberikan
kontribusinya dengan kemampuan yang dimilikinya. "Saya menyaksikan
banyak aparat TNI dan Polri, juga para aktivis sosial dan para birokrat yang
bekerja di daerah-daerah di pelosok Nusantara yang bekerja melampaui tugas
yang diberikan," ucap Anies.
"Banyak di antara mereka yang mengajar walaupun mereka bukan guru, yang
mengajak masyarakat untuk hidup sehat walaupun mereka bukan pegawai
kesehatan.

Banyak

mereka

yang

mendampingi

masyarakat

untuk

berwirausaha tanpa berniat mengambil manfaat dari masyarakat. Inilah
sebuah bentuk dari bela negara yang patut kita apresiasi," sambungnya.
Lebih lanjut, pada momentum Hari Bela Negara, Jokowi kata Anies mengajak
semua elemen bangsa untuk mewujudkan rasa syukur atas anugerah
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kemerdekaan dan persatuan serta kesatuan dengan Aksi Nasional Bela Negara
di berbagai bidang.
"Tugas bela negara bukanlah tugas yang ringan seiring dengan makin
kompleksnya tantangan yang dihadapi. Namun saya yakin, melalui sinergi
antar segenap elemen Bangsa Indonesia, kita semua mampu membawa
Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur, serta
berkepribadian dalam kebudayaan," tandasnya. (UHR).
Sumber:

https://www.suara.com/news/2018/12/19/095416/peringati-

hari-bela-negara-anies-bacakan-amanat-dari-jokowi,diakses 21 Maret 2019

C. Artikel 3
Indonesia Bisa Pakai Cara Ini untuk Hadapi Pemberontakan OPM

Gambar 3 OPM sedang mengibarkan bendera Bintang Kejora
Sumber: https://nasional.sindonews.com

JAKARTA - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati merespons,
soal separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan serangan kepada
prajurit TNI yang sedang patroli.
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Dalam penyerangan tersebut tiga prajurit gugur dan sebagian terluka
merupakan duka Bangsa Indonesia. Serangan-serangan sebelumnya juga telah
menyebabkan korban tewas, bahkan 31 orang dibantai pada beberapa bulan
yang lalu
"Serangan tersebut merupakan bukti separatis OPM melalukan kejahatan
terhadap negara. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menggunakan
instrumen politik internasional berupa hukum-hukum nasional untuk
menangani separatisme," ujarnya, Sabtu (9/10/2018).
Dengan status OPM sebagai separatis, maka mekanisme dukungan
internasional akan berpihak kepada pemerintah Indonesia. Mekanisme
tersebut juga dilakukan oleh beberapa negara di dunia yang juga menghadapi
separatisme.
Bahkan pemerintah Indonesia pada masa lampau juga menetapkan PRRI dan
Permesta sebagai pemberontak di 1950-1960. Dengan status separatis atau
pemberontak, maka aksi militer dan polisi sah demi hukum untuk
dilaksanakan.
PBB juga akan memberikan dukungan nyata, seperti halnya dukungan kepada
pemerintah Inggris terhadap separatisme Irlandia Utara dan kepada
pemerintah Spanyol terhadap separatisme Catalunya.
Komisi HAM PBB juga akan memberikan rekomemdasi positif kepada korban
prajurit militer yang diserang separatis. "PBB bahkan secara tegas akan
melarang semua negara memberikan simpati dan/atau dukungan terhadap
aksi separatisme," ungkapnya.
"Sangat penting bagi pemerintah Indonesia menugaskan TNI dan Polri
menumpas habis separatisme OPM sesuai hukum nasional dan hukum
internasional," sambung mantan anggota Komisi l DPR RI ini. (maf)
Sumber:

https://nasional.sindonews.com/read/1385361/14/indonesia-

bisa-pakai-cara-ini-untuk-hadapi-pemberontakan-opm-1552180601, diakses
21 Maret 2019.
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A. Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
1.

Perhatikan pernyataan berikut!…
(1) Mematuhi peraturan yang ada
(2) Menindak tegas yang bersalah
(3) Menjaga nama baik sekolah
(4) Rajin mengikuti SIKAMLING
Upaya bela negara yang dapat dilakukan siswa di sekolah terdapat dalam
pernyataan nomor…
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
Analisis Soal:

No.
1.

Soal
Perhatikan pernyataan berikut!…
(1)

Mematuhi peraturan yang ada

(2)

Menindak tegas yang bersalah

(3)

Menjaga nama baik sekolah

(4)

Rajin mengikuti SIKAMLING

Tahun
2017

Upaya bela negara yang dapat dilakukan siswa di
sekolah terdapat dalam pernyataan nomor…
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
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D. (3) dan (4)

Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator yang
bersesuaian

: Menelaah Hakikat Bela Negara

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:

Disajikan:
Daftar pernyataan tentang upaya bela negara
Upaya bela negara yang dapat dilakukan siswa di
sekolah?


Pengertian bela negara



Upaya bela negara di lingkungan sekolah

2. Rela berkorban merupakan salah satu unsur Bela Negara. Contoh perilaku
yang mencerminkan semangat rela berkorban adalah …
A. Suka berbagi permasalahan kepada teman
B. Bersedia membantu orang lain yang berjasa
C. Bersikap individulis dalam kehidupan bersama
D. Membantu sesama tanpa mengharap imbalan
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Analisis Soal:
No.
2

Soal

Tahun

Rela berkorban merupakan salah satu unsur Bela Negara.

2017

Contoh perilaku yang mencerminkan semangat rela berkorban
adalah …
A.

Suka berbagi permasalahan kepada teman

B.

Bersedia membantu orang lain yang berjasa

C.

Bersikap individulis dalam kehidupan bersama

D. Membantu sesama tanpa mengharap imbalan
Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator yang
bersesuaian

: Menelaah Hakikat Bela Negara
Disajikan tentang:

Diketahui

:

Contoh perilaku yang mencerminkan semangat rela
berkorban.

Ditanyakan

:

Contoh perilaku yang mencerminkan semangat rela
berkorban
 Pengertian bela negara

Materi yang
dibutuhkan

:

 Beberapa unsur bela negara
 Contoh perilaku yang mencerminkan semangat rela
berkorban
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3. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di Lingkungan
Sekolah dapat dilakukan dengan tindakan…
A. Mengerjakan PR di sekolah
B. Membantu pekerjaan orang tua
C. Melakukan donor darah di PMI
D. Memakai pakaian seragam
Analisis Soal
No.
3

Soal

Tahun

Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di

2017

Lingkungan Sekolah dapat dilakukan dengan tindakan…
A. Mengerjakan PR di sekolah
B. Membantu pekerjaan orang tua
C. Melakukan donor darah di PMI
D. Memakai pakaian seragam
Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator yang
bersesuaian

:

Menelaah peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang bela negara
Disajikan tentang:

Diketahui

:

Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan
di Lingkungan Sekolah
Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan

Ditanyakan

: di Lingkungan Sekolah dapat dilakukan dengan
tindakakan?
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 peraturan perundang-undangan yang mengatur
Materi yang
dibutuhkan

:

tentang bela neger
 peraturan perundang-undangan di Lingkungan
Sekolah

B. Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
Soal USBN Tahun 2017/2018 Dinas Pendidikan Kota Malang
1.

(No. Butir Soal 32)
Cermati pernyataan berikut ini!
1) Pertempuran Surabaya Tanggal 10 Nopember 1945
2) Perang Gerilya
3) Perjanjian Linggarjati
4) Perundingan Roem-Royen
5) Konferensi Meja Bundar
6) Para atlit berjuang dalam pertandingan Internasional
Dalam pernyataan, yang merupakan perjuangan para pahlawan bangsa
untuk memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia melalui jalur
diplomasi ditunjukkan pada nomor ….
A. 1, 2, dan 5

C. 3, 4, dan 5

B. 2, 3, dan 4

D. 4, 5 dan 6
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Analisis Soal
No.
1

Soal

Tahun

Cermati pernyataan berikut ini!

2018

1) Pertempuran Surabaya Tanggal 10 Nopember 1945
2) Perang Gerilya
3) Perjanjian Linggarjati
4) Perundingan Roem-Royen
5) Konferensi Meja Bundar
6) Para atlit berjuang dalam pertandingan
Internasional
Dalam pernyataan, yang merupakan perjuangan para
pahlawan bangsa untuk memperoleh pengakuan
kedaulatan

Indonesia

melalui

jalur

diplomasi

ditunjukkan pada nomor ….
A. 1, 2, dan 5

C. 3, 4, dan 5

B. 2, 3, dan 4

D. 4, 5 dan 6

Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator yang
bersesuaian

:

Menganalisis

mempertahankan

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Disajikan:

Diketahui

perjuangan

Upaya

perjuangan

mempertahankan

: Negara Kesatuan Republik Indonesia jalur fisik dan
jalu diplomasi.
Upaya perjuangan para pahlawan bangsa untuk

Ditanyakan

: memperoleh

pengakuan

melaui jalur diplomasi?
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kedaulatan

Indonesia

Upaya perjuangan mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesia jalur fisik dan jalu
diplomasi.
 Jalur fisik:
1) Pertempuran Surabaya Tanggal 10 Nopember
1945
2) Bandung Lautan Api
Materi yang
dibutuhkan

3) Puputan Margarana

:

4) Perang Gerilya
5) Dst.
 Jalur Diplomasi:
1) Perjanjian Linggarjati
2) Perundingan Roem-Royen
3) Konferensi Meja Bundar
4) Dst.

2. (No. Butir Soal 35)
Salah satu potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara
lain penyalahgunaan narkoba. Berikut upaya penanggulangan penyebaran
narkoba yang lebih efektif adalah… .
A. penerapan hukuman mati bagi yang menggunakan maupun
mengedarkan
B. memobilisasi semua pihak baik pemerintah maupun lembaga
swadaya masyarakat
C.

melibatkan

dan

memobilisasi

komunitas

lokal

maupun

pemerintah/aparat
D. memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat dan penjelasan
bahaya narkoba
Analisis Soal:
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No.
2

Soal

Tahun

Salah satu potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam

2018

negeri antara lain penyalahgunaan narkoba. Berikut upaya
penanggulangan penyebaran narkoba yang lebih efektif
adalah… .
A. penerapan hukuman mati bagi yang menggunakan
maupun mengedarkan
B. memobilisasi semua pihak baik pemerintah maupun
lembaga swadaya masyarakat
C.

melibatkan dan memobilisasi komunitas lokal maupun
pemerintah/aparat

D. memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat dan
penjelasan bahaya narkoba
Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Menganalisis

perjuangan

mempertahankan

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Disajikan:

Upaya

penanggulangan

penyebaran

narkoba.
Upaya penanggulangan penyebaran narkoba yang
lebih efektif?
Potensi ancaman yang dihadapi NKRI:

Materi yang
dibutuhkan

3.

:



Dalam negeri



Luar negeri

(No. Butir Soal 37)
Sering kita jumpai seseorang menunjukan gaya hidup mewah, Mereka
menyukai barang mahal produksi luar negeri bahkan tak jarang mereka
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memamerkan koleksi barang mewah mereka di media sosial. Harga mahal
bukan halangan bagi mereka untuk membeli karena memiliki barang
bermerek dari luar negeri dirasa mampu meningkatkan kepercayaan diri
dan eksistensi. Faktor penyebab lunturnya kebanggaan terhadap produk
dalam negeri adalah ...
A. munculnya rasa iri sebagaian masyarakat terhadap para publik figur
B. rendahnya semangat nasionalisme dan patriotisme di masyarakat
C. tingginya semangat untuk memperlihatkan kekayaan pribadi
D. rendahnya kemampuan seseorang mengendalikan keinginannya
Analisis Soal:
No.
3.

Soal
Sering kita jumpai seseorang menunjukan gaya hidup

Tahun
2018

mewah, Mereka menyukai barang mahal produksi luar negeri
bahkan tak jarang mereka memamerkan koleksi barang
mewah mereka di media sosial. Harga mahal bukan halangan
bagi mereka untuk membeli karena memiliki barang
bermerek dari luar negeri dirasa mampu meningkatkan
kepercayaan diri dan eksistensi. Faktor penyebab lunturnya
kebanggaan terhadap produk dalam negeri adalah ...
A. munculnya rasa iri sebagaian masyarakat terhadap
para publik figur
B. rendahnya semangat nasionalisme dan patriotisme di
masyarakat
C. tingginya semangat untuk memperlihatkan kekayaan
pribadi
D. rendahnya kemampuan seseorang mengendalikan
keinginannya
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Identifikasi
Level Kognitif

: L3 (Penalaran)
Menganalisis semangat dan komitmen persatuan

Indikator yang
bersesuaian

:

dan

kesatuan

nasional

mempertahankan

Negara

dalam

mengisi

Kesatuan

dan

Republik

Indonesia
Disajikan Wacana tentang kesukaan warga negara
Diketahui

: pada produk luar negerikarena dirasa mampu
meningkatkan kepercayaan diri dan eksistensi

Ditanyakan

Materi yang
dibutuhkan

:

:

Faktor penyebab lunturnya kebanggaan terhadap
produk dalam negeri


Cinta tanah air/bela negara



Semangat dan komitmen persatuan dan
kesatuan nasional dalam mengisi dan
mempertahankan NKRI
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A. Aktivitas Pembelajaran
Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Bela Negara dalam
Konteks NKRI”, maka dilakukan dengan aktivitas pembelajaran. Kegiatan
pembelajaran sesuai pendekatan saintifik mulai dari mengamati, menanya,
mencari informasi, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan, serta model
pembelajaran yang dipakai adalah Dicovery Learning. Selanjutnya pada
aktivitas kedua ada inovasi dengan menggunakan model pembelajaran
Cooperative Learning dengan Teknik Jigsaw. Berikut ini aktivitas pembelajaran
selengkapnya.

Aktivitas 1
Tabel 3 Langkah-Langkah Pembelajaran 1

Sintaks Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran
1

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
2

Stimulation

1. Pembentukan kelompok dengan 4-5 orang siswa

(Pemberian

2. Peserta didik menyimak ilustrasi/pengantar yang

Rangsangan)

diberikan

oleh

guru

dengan

menayangkan

gambar/video misalnya:
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Sintaks Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran
1

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
2

Sumber: https://katadata.co.id/foto/2018/08/26/

Sumber: https://www.suara.com/news/

Guru memberikan pertanyaan pancingan, misalnya:
Gmbar apakah ini? “Apa itu Cinta Tanah Air?”” Apa itu
Bela Negara?” Apakah contoh tindakan Cinta Tanah
Air/Bela Negara? Mengapa setiap orang berbeda dalam
wewujudkan Cinta Tanah Air/Bela Negara?”
3. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
menjawab dengan spontan dan apa yang mereka
katahui saat ini.
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Sintaks Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran
1

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
2
4. Peserta didik dibagikan kartu-kartu oleh guru.
Selanjutnya masing-masing kartu itu harus dicarikan
rumah pasangannya agar menjadi pernyataan yang
benar, yaitu: No. 1: UUD NRI 1945, No. 2: Tap MPR,
dan No. 3: UU. Contoh kartunya sebagai berikut.
Peraturan
Perundangundangan

Isi Peraturan/
Perundang-undangan

No. 34/2004 tentang
TNI
1

UUD NRI 1945

No. IV/MPR/2000 :
Pemisahan TNI dan
POLRI

2

TAP MPR

Pasal 30 ayat (2):
A. Peran
“Usaha pertahanan…
….
TNI
No. 3/2002 tentang
dan
Pertahanan Negara

POLRI
No. VII/MPR/2000:
Peran TNI dan POLRI

3

UU
Pasal 27 ayat (3): “
Setiap warga negera
…

5. Peserta diharapkan mencocokan pasangan kartu
tersebut sesuai rumah pasangannya. Contoh
sebagai berikut.
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Sintaks Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran
1

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
2

Peraturan
Perundangundangan

1

UUD NRI 1945

Isi Peraturan/
Perundang-undangan

Pasal 30 ayat (2):
“Usaha pertahanan…
….
Pasal 27 ayat (3): “
Setiap warga negera
…
No. IV/MPR/2000 :

2

TAP MPR

Pemisahan TNI dan
POLRI
No. VII/MPR/2000:
Peran
Peran TNIB.
dan
POLRI

TNI
3

UU

No. 3/2002 tentang
dan
Pertahanan Negara

POLRI

No. 34/2004 tentang
TNI

Dan seterusnya.
6. Peserta didik mencoba untuk menempelkan kartu
yang sudah benar (sesuai pasangannya) di depan
kelas.
7. Selanjutnya guru memberikan pertanyaan pancingan,
mengapa Anda melakukan pencocokan kartu seperti
itu? Sudah yakin akan kebenarannya? Dan sebagainya.
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Sintaks Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran
1

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
2
8. Peserta didik diberi kesempatan menjawab sesuai
pasangan kartu yang disusunnya.
9. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik
untuk menjawab dengan spontan dan apa yang mereka
katahui saat ini.

Problem

1. Dari

aktivitas

kartu-kartu

yang

dicocokan

Statement

(berpasangan) dan pertanyaan pancingan dari guru,

(Identifikasi

peserta didik diberi kesempatan untuk merumuskan

masalah)

beberapa hal yang ingin di ketahui, misalnya:
a. Bagaimana cara kalian mewujudkan rasa Cinta Tanah
Air/Bela Negara saat ini?
b. Adakah

penghambat/rintangan

untuk

wewujudkannya?
c. Peraturan perundang-undangan yang manakah yang
mengatur bela negara?
2. Guru mengarahkan rumusan pertanyaan peserta didik
agar sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini.
Data Collection 1. Peserta didik dalam kelompoknya dengan bimbingan
(Pengumpulan

guru melakukan pencarian/pengumpulan data dengan

data)

mengunjungi perpustakaan, dengan menggunakan
fasilitas internet (laptop/HP Android), atau jika fasilitas
internet tidak ada, guru dapat membantu peserta didik
dengan menyediakan beberapa artikel/gambar yang
relevan. Ataupun link akses internet dapat diarahkan
pada laman berikut ini:
http:s//....................... (Hakikat Bela Negara)
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Sintaks Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran
1

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
2
https://....................... (Peraturan Perundang-undangan tentang bela
Negara)

2. Peserta didik mencatat data-data yang mereka temukan
selama pengumpulan data, terutama yang berhubungan
dengan tujuan pembelajaran.
Data Processing 1.

Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan tentang

(Pengolahan

perumusan masalah yang telah di buat di langkah kedua.

data)

2.

Peserta

didik

secara

berkelompok

membuat

kesimpulan dengan bahasanya sendiri dan dituangkan
pada lembar kerja peserta (LKPD 1) sebagai berikut:
a. Apakah maksud Cinta Tanah Air/Bela Negara?
b. Bagaimana peraturan perundang-undagan yang
mengatur tentang Bela Negara?
c. Apa peran TNI dan POLRI sebagai wadah pertahanan
negara.
d. ………………………..
Verification
(Pembuktian)

1. Peserta didik dengan kelompoknya mempresentasikan
hasil diskusinya di depan kelas.
2. Kelompok lain menanggapi atas paparan presentasi
tersebut berupa pertanyaan, usul atau masukan dan
membuat catatan kecil untuk dibandingkan dengan
hasil kelompoknya.
3. Guru mencermati jalannya diskusi dan membuat
catatan catatan telaah hasil diskusi.
4. Peserta didik dan guru melakukan verifikasi dengan
merujuk pada sumber sumber yang relevan (buku
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Sintaks Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran
1

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
2
referensi dan internet).

Generalization
(Kesimpulan)

1. Guru memberikan penguatan dan tanggapan mengenai
jalannya diskusi.
2. Peserta didik bersama-sama dengan guru membuat
kesimpulan akhir mengenai Bela Negara dalam konteks
NKRI (Hakikat Bela Negara dan Peraturan Perundangundangannya)

Aktivitas 2
Tabel 4 Langkah-Langkah Pembelajaran 2

Sintaks Cooperatif Learning dengan Teknik Jigsaw
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)

1

Membentuk

2

1. Kegiatan pembelajaran diawali dengan penayangan

kelompok jigsaw

gambar-gambar/video

tentang

tentang

upaya

(kelompok asal)

perjuangan mempertahankan NKRI. Misalnya sebagai
berikut

Sumber: https://annur2.net/rahasiabung-tomo,

Sumber:
https://upload.wikimedia.ord/
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Sintaks Cooperatif Learning dengan Teknik Jigsaw
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)

1

2

Sumber: https://titiknol.co.id

Sumber:
http://www.informasibelajar.com,

Dari tayangan gambar tersebut guru memberikan
pancingan pertanyaan misalnya: “Ini gambar apa?” Apa
yang terjadi dengan peristiwa tersebut?”

Kapan

terjadi?” “Upaya apa saja yang lakukan bangsa Indonesia
untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI? Apa yang
anda ketahui tentang Pertempuran Surabaya atau
Bandung Lautan Api?” Dan sebagainya.
2. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
menjawab dengan spontan dan apa yang mereka
katahui saat ini.
3. Guru membentuk 6-8 kelompok yang terdiri dari 4
orang, selanjutnya melakukan diskusi dengan teknik
Jigsaw sesuai dengan LKPD 2.
Membagi tugas

1. Dalam kelompok asal yang terdiri dari 4 orang, guru

dalam kelompok

memberi tugas pada masing masing anggota kelompok

asal

untuk mencari informasi sesuai dengan tema/bidang
kajian yang di bagi guru.
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Sintaks Cooperatif Learning dengan Teknik Jigsaw
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)

1

2
Tema/Bida
ng Kajian

Nama
Perjuangan/Perjanjian
Pertempuran Surabaya

Tema 1:
Perjuangan
Fisik

Bandung Lautan Api
Agresi Militer I dan II
Perang Gerilya

Tema 2:
Perjuanga
n
Diplomasi
Tema 3:
Ancaman
Terhadap
NKRI

Tema 4:
Semangat
dan
Komitmen

Konferensi
Bundar

Identifikasi

Identifikasi
bidang

kajian

dengan
mengunakan
Rumus 5W1H dan

Meja lainnya:

Perjanjian Linggar Jati
Perjanjian Renville
Perjanjian
RoemRoyen
Ancaman dari dalam
negeri
Ancaman Dari Luar
Negeri
Upaya mengisi dan
mempertahankan
NKRI

a. Apa

peristiwa

itu?
b. Dimana peristiwa
itu terjadi?
c. Kapan
terjadinya?
d. Siapa saja pihak
yang terlibat?
e. Mengapa terjadi?
f. Bagaimana

Upaya perwujudan bela
negara dalam berbagai
aspek kehidupan.

proses
terjadinya?

2. Masing-masing anggota kelompok kemudian bekerja
sendiri-sendiri untuk mencari informasi dari berbagai
sumber (buku dan internet) sesuai dengan tugas
masing-masing.
Membentuk
kelompok ahli

1. Peserta didik membentuk kelompok ahli, dimana
masing–masing kelompok ahli terdiri dari semua
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Sintaks Cooperatif Learning dengan Teknik Jigsaw
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)

1

2

peserta didik yang mendapat tugas yang sama pada
masing-masing kelompok asal.
2. Setiap peserta didik pada kelompok ahli masing-masing
menyampaikan hasil investigasi mengenai.
3. Informasi dari masing-masing anggota kelompok ahli
saling melengkapi atau mengoreksi jika terdapat
kesalahan. Peserta didik dapat membuat catatancatatan jika diperlukan untuk melengkapi informasi
yang telah dimilikinya.
4. Perlu diupayakan bahwa setiap anggota kelompok ahli
memiliki pemahaman yang sama terhadap apa yang
didiskusikan dalam kelompok.
Menjelaskan

di 1. Setiap anggota kelompok ahli kemudian kembali ke

kelompok asal

kelompok asal masing-masing dan menjelaskan hasil
diskusi di kelompok ahli masing-masing.
2. Pada saat seorang ahli menjelaskan, anggota yang lain
dapat menanyakan hal-hal yang masih belum jelas.

Verifikasi
penguatan

dan 1. Untuk memverifikasi jawaban-jawaban peserta didik,
guru

meminta

beberapa

kelompok

asal

untuk

menyampaikan hasil diskusinya. Untuk mengetahui
tingkat pemahamannya maka guru sebaiknya meminta
penjelasan kepada anggota kelompok asal yang bukan
anggota ahli.
2. Kelompok lain dapat memberikan tanggapan.
3. Guru memberikan penguatan-penguatan.

130

Sintaks Cooperatif Learning dengan Teknik Jigsaw
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)

1

Membuat

2

1. Setiap kelompok kemudian menuliskan pada selembar

kesimpulan

kertas plano mengenai hasil kajian lengkap mengenai:

akhir

a. Apa peristiwa itu?
b. Dimana peristiwa itu terjadi?
c. Kapan terjadinya?
d. Siapa saja pihak yang terlibat?
e. Mengapa hal itu tejadi?
f. Bagaimana proses terjadinya?
2. Kertas plano ditempelkan pada tembok terdekat oleh
kelompok.
3. Guru memberikan bintang penghargaan
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Nama Kelompok

:

…………………………

Anggota

:

………………, ……………….., ……………….., …………………,

Mata Pelajaran

:

Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan

Materi

:

Bela Negara dalam konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Sub Materi

:

Makna Bela Negara dan Peraturan Perundangundangan tentang Bela Negara.

Tujuan

:

Pembelajaran

1. Menelaah Makna Bela Negara
2. Menelaah Peraturan Perundangan-undangan
tentang Bela Negara

Petunjuk Penggunaan:
a.

Amati format lembar kerja dan ikuti arahan yang disampaikan guru

b.

Kerjakan secara berkelompok 4-5 orang

c.

Kerjakan dengan kerja sama, penuh percaya diri dan rasa tanggung

d.

Diskusikan dan buatlah kesimpulan dengan bahasa anda sendiri dari
pertanyaan pertanyaan di bawah ini.

e.

Presentasikan hasil pekerjaan kelompok anda di depan kelas.

f.

Catat dan tanggapi semua hasil diskusi untuk bahan kesimpulan

g.

Selamat Bekerja dan tetap semangat!

Pertanyaan lembar kerja:
1.

Apa yang maksud Cinta Tanah Air/Bela Negara.
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Deskripsi:

2. Mengapa perasaan Cinta Tanah Air/Bela Negara perlu dipupuk sejak
dini bagi generasi muda?
Deskripsi:

3. Lengkapilah tabel berikut!
Tabel 5 Peraturan Perundang-undangan tentang Bela Negara

No.
1.

Nama Peraturan
Nomor/Tahun/
Peundang-undangan
Pasal/Ayat
Undang-Undang
Dasar Pasal 27 ayat (3)
(UUD NRI Tahun 1945)

Tentang/Perihal
…………………….

Pasal …. ayat (….)

“Tiap-tiap warga
negara berhak dan
wajib ikut serta
dalam usaha
pertahanan dan
keamanan negara”.

Pasa 30 ayat (2)

…………………….

Pasal …. ayat (….)

“Tentara
Nasional
Indonesia terdiri atas
Angkatan
Darat,
Angkatan Laut, dan
Angkatan
Udara
sebagai alat negara
bertugas
mempertahankan,
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No.

Nama Peraturan
Peundang-undangan

Nomor/Tahun/
Pasal/Ayat

Pasal …. ayat (….)

2

Ketetapan MPR RI

Tentang/Perihal
melindungi,
dan
memelihara
keutuhan
dan
kedaulatan negara”.
“Kepolisian Negara
Republik Indonesia
sebagai alat negara
yang menjaga
keamanan dan
ketertiban
masyarakat bertugas
melindungi,
mengayomi,
melayani
masyarakat, serta
menegakkan
hukum”.

Pasa 30 ayat (5)

…………………….

…………………….

…………………….

No.IV/MPR/2000

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

3.
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Undang-Undang (UU)

No. 2/2000

…………………….

……………………….

Pertahanan Negara.

No. 34/2004

…………………….

……………………….

Hak Asasi Manusia
pasal 68, yang
menyatakan bahwa
setiap warga negara
wajib ikut serta
dalam upaya
pembelaan negara.

No. 23/2014

…………………….

……………………….

…………………….

……………………….

…………………….

4. Perbedaan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia (POLRI) dalam bela negara.
Tabel 6 Perbedaan peran TNI dan POLRI dalam Bela Negara

No

Peran TNI

Peran POLRI

1.

…………………………………………

……………………………………………

2.

…………………………………………

……………………………………………

3.

…………………………………………

……………………………………………

4.

…………………………………………

……………………………………………

5.

…………………………………………

……………………………………………

5. Buatlah ringkasan/kesimpulan materi!
Kesimpulan:
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Nama Kelompok

:

…………………………

Anggota

:

………………, ……………….., ……………….., …………………,

Mata Pelajaran

:

Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan

Materi

:

Bela Negara dalam konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Sub Materi

:

Perjuangan

mempertahankan

NKRI

dan

Semangat dan Komitmen Persatuan dan Kesatuan
Nasional dalam mengisi dan mempertahankan
NKRI.
Tujuan Pembelajaran

:

1. Menganalisis

perjuangan

mempertahankan

NKRI
2. Menganalisis

Semangat

dan

Komitmen

Persatuan dan Kesatuan Nasional dalam
mengisi dan mempertahankan NKRI.
Petunjuk Penggunaan:
a. Amati format lembar kerja dan ikuti arahan yang disampaikan guru
b. Kerjakan secara berkelompok 4-5 orang
c. Kerjakan dengan kerja sama, penuh percaya diri dan rasa tanggung
d. Diskusikan dan buatlah kesimpulan dengan bahasa anda sendiri dari
pertanyaan pertanyaan di bawah ini.
e. Presentasikan hasil pekerjaan kelompok anda di depan kelas.
f. Catat dan tanggapi semua hasil diskusi untuk bahan kesimpulan
g. Selamat Bekerja dan tetap semangat!
Pertanyaan lembar kerja:
1. Bagaimanakah upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan NKRI?
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Deskripsi singkat perjuangan mempertahankan NKRI:

2. Bagaimanakah semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional
dalam mengisi dan mempertahankan NKRI?.
Deskrisi singkat semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional
dalam mengisi dan mempertahankan NKRI:

3. Lihatlah dan selesaikanlah pertanyaan dalam tabel berikut!
Tabel 7 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan NKRI (Jalur Fisik) dan
Jalur Diplomasi
Tema/Fokus
kajian

Nama
Perjuangan/Perjanjian

Pertempuran
Surabaya
Tema 1:
Perjuangan Bandung Lautan Api
Fisik
Agresi Militer I dan II
Perang Gerilya
Konferensi Meja
Bundar
Tema 2:
Perjuangan Perjanjian Linggar Jati
Jalur
Perjanjian Renville
Diplomasi
Perjanjian RoemRoyen

Identifikasi

Identifikasi
bidang
kajian
dengan mengunakan Rumus
5W1H:
a. Apa peristiwa itu?
b. Dimana peristiwa itu terjadi?
c. Kapan terjadinya?
d. Siapa saja pihak yang
terlibat?
e. Mengapa terjadi?
f. Bagaimana proses
terjadinya?
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4. Berikut ini adalah bentuk ancaman terhadap Negera Kesatuan Republik
Indonesia. Identifikasilah yang termasuk ancaman dari dalam dan dari
luar negeri!
Tabel 8 Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Tema/Fokus
Kajian

Tema 3:
Ancaman
terhadap
NKRI

Nama Ancaman

Ancaman dari dalam

Ancaman dari luar

Deskripsi
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...

Untuk mengisi kotak deskipsi, maka perhatikan beberapa pertanyaan
berikut!
a. Apa saja ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri saat ini?
b. Mengapa terjadi ancaman tersebut?
c. Bagaimana akibatnya dari ancaman itu?
d. Bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah itu?
5. Cermati dan isilah uraian sehingga menjadi pernyataan yang tepat!
Tabel 9 Semangat dan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional dalam mengisi dan
mempertahankan NKRI
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Tema/Fokus
Kajian

Tema 4:
Semangat
dan
Komitmen
Persatuan
dan
Kesatuan

Perihal

Deskripsi

……………………………………………………
……………………………………………………
Upaya
……………………………………………………
mengisi dan
…………………………………………………..
mempertahankan
……………………………………………………
NKRI
……………………………………………………
……………………………………………………

Perwujudan Bela
Negara dalam
berbagai aspek
kehidupan

a. Ideologi

: ………………

b. Politik dan Hukum

: ………………

c. Ekonomi

: ………………

d. Sosial dan Budaya

: ………………

e. Hankam

: ………………

6. Buatlah ringkasan/kesimpulan!
Kesimpulan:
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C. Bahan Bacaan

Bahan Bacaan 1
A. Makna Bela Negara
Setiap Negara memiliki kepentingan nasional sendiri yang terkadang
dapat berbenturan dengan kepentingan negara satu dan lainnya dan dapat
menimbulkan ancaman karena kuatnya persaingan antarnegara. Oleh
sebab itu, dibutuhkan upaya bela negara dan kerelaan berkorban guna
meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan
negara serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Konsep bela negara sering kali dikaitkan dengan militer, kepolisian,
maupun aparat penegak hukum lainnya. Namun, sebagaimana system
pertahanan semesta, bela negara harus melibatkan segenap komponen
bangsa, termasuk di dalamnya seluruh warga negara, lembaga Negara,
lembaga kemasyrakatan, hingga partai politik.
Pada Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dijelaskan bahwa setiap
warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan
negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia juga
merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan
dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam
pengabdian kepada negara dan bangsa.
Hal itu ditegaskan lagi dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan
pertahanan negara”. Kata “kewajiban” dalam ketentuan tersebut,
mengandung makna bahwa dalam keadaan tertentu, negara dapat
memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.
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Menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang
dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara
yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam
menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur,
menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada
tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan
akan kesaktian pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk
berkorban guna meniadakan setiap ancaman, baik dari luar negeri
maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan
kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah,
dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945
(Amirusi, 2018).
Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan
kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat
luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan
baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman
nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan
berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Gambar 4 Kemah Bela Negara Tingkat Nasional I 2018 di Pulau Sebatik
Sumber: https://pramukapos.com
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Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada
negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela
negara itu sangat luas, dari yang paling halus (sederhana), hingga
yang paling keras (kompleks). Mulai dari hubungan baik sesama
warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata
musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan
berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Unsur dasar bela negara di antaranya yaitu:
1) Cinta tanah air
2) Kesadaran berbangsa dan bernegara
3) Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara
5)

Memiliki kemampuan awal bela negara.

Bahan Bacaan 2
B. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur tentang
Bela Negara
Berikut ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang berbicara ataupun
mengatur tentang Bela Negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. UUD NRI Tahun 1945
Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di
antaranya adalah:
a. Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: “ Setiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
b. Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
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c. Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi: “Usaha pertahanan dan keamanan
negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai
kekuatan pendukung”.
d. Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi: “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara
bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara”.
e. Pasal 30 ayat (4) yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
bertugas

melindungi,

mengayomi,

melayani

masyarakat,

serta

menegakkan hukum”.
f. Pasal 30 ayat (5) yang berbunyi: “Susunan dan kedudukan Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan
kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat
keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur
dengan undang-undang”.
3. Ketetapan MPR
Untuk memperkuat aspek legal formal tentang Bela Negara, maka Mejelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu menetapkan TAP MPR
RI sebagai berikut.
a. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan Ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara
kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Peran
dan fungsi tersebut, di antaranya sebagai berikut.
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1) TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang
berperan dalam memelihara keamanan.
3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan
keamanan TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja
sama dan saling membantu.
b. Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional
Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peran TNI adalah sebagai berikut:
1) TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa
dan negara.
3) TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib
militer bagi warga negara yang diatur dengan UU.
Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah sebagai
berikut:
1) Kepolisian Negara RI merupakan Kepolisian Nasional yang
organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai
tingkat daerah.
2) Dalam menjalankan perannya Kepolisian Negara Republik Indonesia
wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.
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4.

Undang-Undang (UU)
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Repbulik Indomesia (DPR RI)
tidak tanggung-tanggung memiikirkan tentang peraturan perundangundangan yang berbicara khusus Bela Negara. Beberapa produk Legislasi
yang sudah mengatur tentang Bela Negara antara lain.
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
c. Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
pasal 68, yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara.
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang
tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah.

Bahan Bacaan 3
C. Perjuangan Mempertahankan NKRI
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus
1945, maka perjuangan kemerdekaan belumlah berakhir. Keinginan bangsa
Indonesia untuk membangun sendiri negara yang merdeka dan berdaulat
mendapat tantangan besar dari pemerintah Belanda.
Pada 1946, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia mengatas
namakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang
yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda (Indonesia)
dari Belanda. Menghadapi situasi semacam ini, menggeloralah semangat
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revolusi kemerdekaan yang mengakibatkan Indonesia yang baru merdeka
kembali harus berperang melawan Belanda yang ingin merampas kembali
kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan NKRI
dilakukan sebagai bela negara

dalam bentuk perjuangan ﬁsik dan

diplomasi.
1. Perjuangan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) Melalui Pejuangan Fisik
Berakhirnya Perang Pasifik mengakibatkan semua kekuasaan Jepang di
Indonesia segera berada di bawah pengawasan sekutu, Allied Forces
Netherland East Indies (AFNEI). Belanda mengambil kesempatan
menumpang AFNEI melaui bentukanya, Netherlands-Indies Civil
Administration (NICA)
Kedatangan Belanda dengan menumpang AFNEI mendapat perlawanan
bangsa Indonesia. Apalagi setelah secara terang-terangan Belanda mulai
menduduki wilayah Indonesia. Coba cari informasi bagaimana
perjuangan rakyat di daerah kalian, dalam melawan Belanda pada awal
kemerdekaan. Juga perjuangan rakyat di daerah lain di Indonesia.
Apakah benar pernyataan bahwa perjuangan mempertahankan
kemerdekaan dari ancaman Belanda terjadi di seluruh wilayah
Indonesia?
Berikut merupakan sebagian perjuangan melawan Belanda secara ﬁsik
untuk mempertahankan kemerdekaan.
1) Pertempuran Surabaya Tanggal 10 November 1945
Pertempuran di Surabaya diawali kedatangan atau mendaratnya brigade
29 dari divisi India ke 23 di bawah pimpinan Brigadir Mallaby pada
tanggal 25 oktober 1945. Namun kedatangannya tersebut mengakibatkan
terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan
kepercayaan oleh pihak Sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945 pemuda
surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan Sekutu. Bahkan
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hampir menghancurkannya, kemudian untuk menyelesaikan insiden
tersebut diadakan perundingan, namun pada saat perundingan terjadi
insiden Jembatan Merah Brigadir Mallaby tewas.
Tanggal 9 November 1945 tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum yang
isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjata kepada Sekutu
sampai tanggal l0 November jam 06.00. ultimatum itu tidak dihiraukan
oleh rakyat Surabaya. Akibatnya pecahlah perang di Surabaya pada
tanggal l0 november 1945, pemuda Surabaya melakukan perlawanan
dengan menyusun organisasi yang teratur di bawah komando Sungkono.
Bung Tomo melalui Radio pemberontakan mengobarkan semangat
perlawanan Pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah,
misalnya slogan Revolusi ”merdeka atau mati”. Pertempuran ini
merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban
l5.000 orang, peristiwa l0 November ini di peringati sebagai Hari
Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Bung Tomo memimpin pertempuran Surabaya pada
tanggal 10 November 1945

Gambar 5

Sumber: Https://annur2.net/rahasia-bung-tomo,
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2) Bandung Lautan Api
Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama pada tanggal 21 November
1945 agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak
Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dengan
alasan untuk menjaga keamanan. Namun, ultimatum tersebut tidak
diindahkan oleh para pejuang Republik Indonesia. Oleh karena itu,
untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu
kembali mengeluarkan ultimatum supaya TRI mengosongkan seluruh
kota Bandung. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI
mengosongkan Bandung, tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta
menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya,
dengan berat hati TRI mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar
dari Bandung pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang RI menyerang
markas Sekutu dan membumihanguskan Bandung bagian selatan.
Untuk

mengenang

peristiwa

tersebut,

Ismail

Marzuki

mengabadikannya dalam sebuah lagu yaitu Hallo-Hallo Bandung.

Gambar 6 Monoment Bandung Lautan Api

Sumber: https://bertusblog.com/monumen-bandung-lautan-api/

3) Perlawanan Terhadap Agresi Militer Belanda
Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai
cara. Berbagai perundingan yang dilakukan sering kali dilanggar
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dengan berbagai alasan. Untuk menguasai seluruh Wilayah
Indonesia Belanda melancarkan agresi militer sebanyak dua kali.
Agresi Militer I dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947, dengan
menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia
di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Indonesia
mengadukan Agresi Militer ini ke masyarakat Internasional, dan
akhirnya atas tekanan resolusi PBB akhirnya tercapai gencatan
senjata.
Agresi militer II dilakukan kembali pada 19 Desember 1948 yang
diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia
saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir
dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini
menyebabkan
Indonesia

di

dibentuknya
Sumatra

Pemerintah

yang

dipimpin

Darurat
oleh

Republik
Sjafruddin

Prawiranegara. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda perlawanan
bangsa Indonesia merubah strategi dengan cara perang gerilya.
Salah satu hasil perang gerilya adalah serangan umum tanggal 1
Maret 1949, yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Serangan ini
memberi dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan
NKRI.

Gambar 7 Serdadu Belanda Menguasai Kota Yogyakarta pada Agresi Militer II,
19 Desember 1948
Sumber: https://historia.id, 2018
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4) Perang Gerilya
Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang
gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. SewaktuWaktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda baik di jalan
maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh
Jenderal Soedirman. Beliau bergerilya dari luar kota Jogyakarta
selama delapan bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah
Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Soedirman harus
ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras.
Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa rombongan
Soedirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949.

Gambar 8 Jenderal Soedirman yang Gigih Memimpin Perang Gerilya Meskipun
dalam Keadaan Sakit
Sumber: http://wwhttp://sejarahri.com,

b. Perjuangan

Mempertahankan

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia (NKRI) Melalui Jalur Diplomasi
1) Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia
dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada Tanggal 10-15
November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status
kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di
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Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani
secara sah kedua negara pada 25 Maret 1947.
Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim
yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn
dengan anggota H.J. van Mook, dan Lord Killearn dari Inggris
bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.

Gambar 9 Jenderal Soedirman yang Gigih Memimpin Perang Gerilya Meskipun
dalam Keadaan Sakit
Sumber: http://www.ilmusosial.info

Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi:
a) Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia,
yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura.
b) Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal
1 Januari 1949.
c) Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara
Republik Indonesia Serikat (RIS).
d) Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam
Commonwealth (Persemakmuran) Indonesia-Belanda dengan
mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.
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2) Perjanjian Renville
Pada tanggal 17 Januari 1948 telah dilakukan perjanjian renville.
Kapal Induk USS Renville milik Amerika Serikat yang dipakai
sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia
dengan pihak Belanda, dan KTN (Komisi Tiga Negara), yakni:
Amerika Serikat, Belgia dan Australia sebagai perantaranya.
Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana
Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan
seorang Indonesia yang bernama Abdulkadir Wijoyoatmojo
sebagai ketua delegasinya.
Adapun Isi Perjanjian Renville itu adalah sebagai berikut.
a) Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik
Indonesia Serikat (RIS).
b) Republik

Indonesia

sejajar

kedudukannya

dalam

Uni

Indonesiaa Belanda.
c) Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat
menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal
sementara.

Gambar 10 Perjanjian Renville yang berlangsung di Kapal Induk
USS Renville milik Amerika Serikat
Sumber: https://9fpgsajadeh.wordpress.com
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d) Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik
Indonesia Serikat.
e) Antara enam bulan sampai satu tahun akan diselenggarakan
pemilihan umum untuk membentuk Konstituante RIS.
f) Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda (daerah
kantong) harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia.
3) Perundingan Roem Royen
Perundingan Roem-Roijen juga dapat disebut dengan Perjanjian
Roem-Van Roijen merupakan sebuah perjanjian antara bangsa
Indonesia dengan pihak Belanda pada tanggal 14 April 1949 dan
diselenggarakan di Hotel Des Indes Jakarta di bawah pimpinan
Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika serikat. Delegasi
Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem. Dalam
perundingan Roem Royen, pihak Republik Indonesia tetap
berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik
Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk
perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut
penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia.
Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan
antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian
disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan
Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 dan
persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949. Pemberian nama RoemRoijen sendiri merupakan penggabungan dari kedua nama
pemimpin delegasi, yakni Mohammad Roem dari Indonesia dan
Herman van Roijen dari pihak Belanda.
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Indonesia dan Belanda sepakat dan menyanggupi untuk
melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 28 Januari
1949 dan disetujui pada tanggal 23 Maret 1949. Pernyataan dari
pihak pemerintah Republik Indonesia yang dibacakan oleh Ketua
perwakilan Indonesia Mohammad Roem, adalahk sebagai berikut.
a) Dikeluarkannya perintah penghentian perang gerilya.
b) Dikembalikannya pemerintahan

Republik Indonesia

ke

Yogyakarta
c) Angkatan bersenjata milik Belanda harus mengehentikan dan
menarik operasi militer dan membebaskan semua tahanan
politik yang menjadi taanan Belanda.
d) Belanda harus menyerahan Kedaulatan RI secara utuh serta
tanpa syarat.
e) Belanda memberi hak, kekuasaan maupun kewajiban kepada
pihak Indonesia dan Kedua belah pihak saling bekerja sama
dalam mengembalikan perdamaian serta menjaga keamanan
dan ketertiban.
f) Belanda ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang
memiliki tujuan supaya mempercepat penyerahan kedaulatan
pada Republik Indonesia Serikat secara lengkap dan tidak
bersyarat.

Gambar 11 Perundingan/Perjanjian Roem Royen
Sumber: http://www.informasibelajar.com
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Pernyataan Delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. Van Royen,
yang berisi antara lain sebagai berikut.
a) Pihak Belanda menyetujui untuk memberikan pemerintah
Republik

Indonesia

kebebasan

dalam

melakukan

kewajibannya dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan
Yogyakarta.
b) Pihak

Belanda

memberikan

kebebasan

tak

bersyarat

kepada para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan
politik lainnya yang telah ditawan sejak 19 Desember 1948.
c) Pihak Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan jadi
bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
d) Setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke
Yogyakarta, Konferensi Meja Bundar (KMB) akan segera
diadakan secepatnya di Den Haag, Belanda.
Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra
memberi perintah kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk
segera mengambil alih pemerintahan dari tangan pihak Belanda
yang berada di Yogyakarta sebagai bagian dari tercapainya
kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen. Namun, pihak TNI
menyambut hal tersebut dengan sikap penuh dengan kecurigaan
dan kewaspadaan. Meskipun demikian agar tidak perlu
menghawatirkan tertang perjanjian tersebut dan lebih fokus
terhadap keamanan bangsa.
4)b Konferensi Meja Bundar (KMB)
Sebagai

tindak

lanjut

dari

hasil Perundingan

Roem-

Royen (tanggal 7 Mei 1949) dan hasil Konferensi Inter-Indonesia
(tanggal 19 Juli 1949), pada tanggal 23 Agustus 1949 diadakanlah
Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Masih ingat, bahwa
dalam Konferensi Inter-Indonesia pihak Republik Indonesia dan
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BFO telah tercapai kesepakatan tentang utusan yang akan dikirim
dalam KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949 pemerintah Republik
Indonesia menetapkan delegasinya.
Para diplomat Republik Indonesia itu diketuai Drs. Moh. Hatta
dengan anggota-anggota Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo,
dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman,
Mr. Soeyono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul
Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Soemardi.
Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen, delegasi
BFO diketuai Sultan Hamid II, sementara itu UNCI diwakili
Chritchley. Ketiga pihak yang terlibat sengketa itu mempunyai
agenda sendirisendiri. Belanda mengagendakan ”penyerahan”
kedaulatan

yang

dipercepat,

penarikan

pasukan-pasukan

Belanda secepatnya, dan pengembalian pemerintah Republik
Indonesia ke Yogyakarta. Sementara itu, PBB berpendirian agar
pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta,
komisi PBB untuk Indonesia agar membantu melaksanakan
resolusi serta Republik Indonesia memerintahkan gencatan
senjata.

Gambar 12 Suasa Konferensi Meja Bundar di Den Haq, Belanda
Sumber: https://titiknol.co.id
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Dalam sebuah perundingan sudah tentu memiliki tujuan tertentu.
Adapun tujuan diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:
a) Untuk mengakhiri perselisihan Indonesia - Belanda dengan
jalan melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah diadakan
antara

Republik Indonesia

dengan

Belanda,

terutama

mengenai pembentukan Negara Serikat.
b) Dengan

tercapainya

kesepakatan

Meja

Bundar,

maka

kedudukan Indonesia telah diakui sebagai Negara yang
berdaulat penuh walaupun Irian Barat masih belum termasuk
di dalamnya.
Hasil atau Isi Keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah
sebagai berikut.
a) Indonesia menjadi Negara Serikat dengan nama: Republik
Indonesia Serikat.
b) RIS dan Kerajaan Belanda merupakan UNI, UNI IndonesiaBelanda itu dikepalai oleh Ratu Kerajaan Belanda.
c) Penyerahan kedaulatan oleh, Belanda kepada Indonesia akan
diIakukan selambat-Iambatnya pada akhir tahun 1949 (Yang
benar pengakuan kedaulatan bukan penyerahan kedaulatan).
d) Semua hutang bekas Hindia-Belanda akan dipikul RIS.
e) TNI menjadi inti tentara RIS dan berangsur-angsur akan
mengambil-alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS.
f) Kedudukan Irian Barat akan ditentukan selama-lamanya 1
tahun sesudah penyerahan kedaulatan.
g) Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia
jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan
tidak bersjarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu
mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang
merdeka dan berdaulat.
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h) Republik Indonesia Serikat (RIS) menerima kedaulatan itu atas
dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinya, rantjangan
konstitusi

telah

dipermaklumkan

kepada

Keradjaan

Nederland.
i) Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal
30 Desember 1949.
2. Ancaman terhadap NKRI
Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri
maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman
terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri atas 1) Ancaman Militer,
dan; 2) Ancaman Non Militer.
Ancaman Militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan
bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan
yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi,
pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata,
pemberontakan, dan perang saudara. Sedangkan ancaman non militer
atau nin-niliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman
militer, yaitu tidak bersifat ﬁsik serta bentuknya tidak terlihat seperti
ancaman militer. Ancaman nonmiliter berbentuk ancaman terhadap
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, penahanan dan keamanan.
Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada
saat ini dikategorikan dalam 2 (dua) jenis ancaman, yakni ancaman
dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri.

a. Ancaman dari Dalam Negeri

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar
belakang budaya yang berbeda-beda. Keanekaragarnan itu seharusnya
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dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua
gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa.
Namun adakalanya perbedaan suku bangsa ini bisa menjadi sumber
konﬂik yang dapat menyebabkan perpecahan, sehingga menjadi
ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ancaman merupakan usaha-usaha yang membahayakan kedaulatan
negara, keselamatan bangsa dan negara. Potensi ancaman yang
dihadapi NKRI dari dalam negeri, antara lain:
1) Disintegrasi Bangsa
Disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan
sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan
daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Gerakan sparatis ini
terjadi di beberapa daerah antara lain di Papua, Maluku, Aceh, Poso.
Separatismc atau keinginan memisahkan diri dari negara kesatuan
Republik Indonesia jika tidak diketahui akar permasalahannya dan
ditanggani secepatnya akan membuat keutuhan negara Republik
Indonesia terancam.
2) Keresahan Sosial
Keresahan sosial ini diakibatkan kesenjangan ekonomi dan
ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran Hak Azasi
Manusia

yang

pada

gilirannya

dapat

menyebabkan

huru

hara/kerusuhan massa.
3) Upaya Penggantian Ideologi Pancasila
Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang
ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan
bangsa Indonesia.
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Gambar 13 Rapat Besar PKI (Partai Komunis Inonesia). PKI adalah Partai yang Ingin
Mengubah Ideologi Pancasila dengan Ideologi Komunisme
Sumber: http://klikkabar.com

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, PKI (partai Komunis
Indonesia) telah berusaha mengubah ideologi Pancasila dengan
ideologi

komunis

dengan

cara

melakukan

makar

atau

pemberontakan. PKI ini merupakan bahaya laten, sehingga meski
sudah dibubarkan, kita harus terus waspadai. Karena kalau kita tidak
waspada maka akan muncul kembali PKI ini meski dengan nama
berbeda tetapi ideologinya tetap yakni Komunisme.
4) Makar

atau

Penggulingan

Pemerintah yang

Sah

dan

Konstitusional
Makar atau juga dikenal dengan kudeta adalah sebuah tindakan
pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan
cara illegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa
"penggambilalihan kekuasaan", "penggulingan kekuasaan" sebuah
pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis)
legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima
penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Pada
dasarnya kudeta adalah sebuah perbuatan pidana namun perbuatan
pidana akan lenyap apabila kudeta sukses karena adanya legitimasi
politik dari rakyat dan militer.
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Pada sisi lain, dalam hukum pidana istilah yang dikenal adalah
makar. Tindak pidana makar masuk ke dalam rumpun kejahatan
terhadap keamanan Negara. Secara teoritis, makar yang dikenal oleh
umum adalah makar yang ditujukan ke dalam negeri yang dapat
dibagi menjadi tiga bagian yaitu makar terhadap keselamatan
Presiden dan Wakil Presiden, terhadap wilayah Negara, dan
terhadap pemerintahan. Ketiga perbuatan ini diatur dalam Pasal
104, Pasal 106, dan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (“KUHP”).
5) Perluasan Otonomi Daerah
Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa
alasan yang jelas, hingga persoalan-persoalan yang muncul di
wilayah perbatasan dengan negara lain.
6) Pemaksaan Kehendak Golongan
Pemaksaan kehendak golongan tertentu berusaha memaksakan
kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem
sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat.
7) Potensi Konﬂik antar Kelompok/Golongan
Potensi konﬂik antar kelompok/golongan baik perbedaan pendapat
dalam masalah politik, konflik akibat pilkada maupun akibat
masalah SARA.
8) Melakukan Kolusi, Korupsi ,dan Nepotisme (KKN)
Melakukan Kolusi, Korupsi ,dan Nepotisme sangat merugikan
negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat
pembangunan nasional.
9) Kesenjangan Ekonomi
Kesenjangan ekonomi karena pemerataan pendapatan yang tidak
adil antarkelompok dan antardaerah.
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10)

Penyalahgunaan

Narkoba,

Pornograﬁ

dan

Porno

dibina mulai

dari di

Aksi, Pergaulan Bebas, Tawuran, dan lain-lain.
Kalangan

remaja dan

pelajar harus

dalam lingkungan keluarga sebagai tindakan preventif, supaya tidak
terjerumus ke dalam narkoba, pornograﬁ dan forno aksi, pergaulan
bebas, tawuran, dan lain-lain, yang paling berperan penting disini
ialah Orang Tua.

Gambar 14 Brosur Dampak Negatif Narkoba
Sumber: https://kominfo.go.id

Manakala orang tua tidak peduli dengan pergaulan anakanaknya,maka sudah dipastikan anak tersebut akan terjerumus
kedalam Narkoba atau Seks Bebas dan apabila sudah terjerumus
akan sangat berbahaya, Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan
narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika
sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis
dan akhirnya kematian.
b. Ancaman dari Luar Negeri

Ancaman dari luar negeri pada saat ini yang paling perlu diwaspadai
adalah ancaman nonmiliter. Namun tidak berarti ancaman militer tidak
terjadi, seperti pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang
negara lain. Potensi ancaman dari luar lebih berbentuk ancaman
nonmiliter yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan
sosial budaya.
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1) Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar
negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain seperti
liberalisme, komunisme, dan beberapa dekade terakhir muncul
ideologi yang berbasis agama semakin mudah diterima oleh
masyarakat Indonesia di era globalisasi ini.
2) Ancaman terhadap politik dengan ikut campurnya negara lain dalam
urusan dalam negeri Indonesia seperti hak asasi manusia, hukum,
pemilihan umum, dan sebagainya. Sistem politik liberal yang
mengutamakan kepentingan individu atau kelompok menjadi
ancaman dalam kehidupan demokrasi Pancasila.
3) Ancaman terhadap ekonomi seperti semakin bebasnya impor
berbagai produk luar negeri, restoran, investasi asing, perusahaan
asing, dan sebagainya. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi
globalisasi dan perdagangan bebas dapat mengakibatkan penjajahan
dalam bentuk yang baru.
Contoh sikap lebih menyukai produksi luar negeri, hanya karena
gengsi merupakan bentuk baru penjajahan bidang ekonomi.
4) Ancaman dalam bentuk penjarahan sumber daya alam melalui
eksploitasi SDA yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan,
seperti illegal logging, illegal fishing, pencurian kekayaan alam, dan
penyelundupan barang.

Gambar 15 Illegal Fishing, Kapal Ikan Negara Asing yang ditangkap kemudian dibakar
https://www.voaindonesia.com
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5) Ancaman terhadap sosial budaya misalnya dengan upaya
menghancurkan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda,
dan berbagai kegiatan kebudayaan yang dapat mempengaruhi
kebudayaan luhur bangsa Indonesia.
6) Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan antara

lain

pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain,
kejahatan internasional, kelompok luar negeri yang membantu
gerakan sparatis, dan sebagainya.

Gambar 16 Separatisme Papua

Sumber: https://www.cnnindonesia.com

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa potensi
ancaman terhadap keamanan nasional dan pertahanan negara bisa
datang dari mana saja. Coba kamu simpulkan, potensi ancaman apa
yang paling besar? Pengalaman menunjukkan bahwa secara
instabilitas dalam negeri sering kali mengundang campur tangan
asing, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu,
waspadalah dan pedulilah terhadap lingkungan sekitar kita.
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Bahan Bacaan 4
D. Semangat dan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
dalam Mengisi dan Mempertahankan NKRI
1. Upaya Mengisi dan Mempertahankan NKRI
Mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan
bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,
merupakan tekad Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, dalam
kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat
hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa.
Segenap warga negara harus selalu menjaga kehormatan bangsa dan
negara, sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut
dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi negara sesuai
dengan prinsip kedaulatan rakyat. Ada atau tidaknya negara ini,
tergantung

dari

rakyatnya

sendiri

untuk

mempertahankan

keberadaannya.
Pada Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap
warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan
negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga
negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi
oleh kecintaan terhadap tanah air, kerelaan berkorban untuk tetap
tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan UUD NRI Tahun 1945. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban
dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara
yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela
berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
Para pejuang tempo dulu memiliki semangat dan komitmen dalam
meraih kemerdekaan, yang dilandasi dengan keteguhan dan keyakinan
pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Maka saat ini juga masih
diperlukan dalam rangka mengisi dan mempertahankan NKRI.
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Pada Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dijelaskan bahwa setiap
warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan keamanan
negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat
semesta (sishankamrata), yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri
sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI
yang terdiri atas angkatan darat, laut, dan udara merupakan alat negara
yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara
keutuhan serta kedaulatan negara. Sementara itu, Polri merupakan alat
negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang
bertugas mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta
menegakkan hukum.
Penjelasan UU No. 3 Tahun 2002, menyatakan bahwa pandangan hidup
bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah sebagaimana
ditentukan dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945,
yaitu:
a. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan
di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan.
b. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.
c. Hak dan kewajiban setiap warga negara, untuk ikut serta dalam
upaya pembelaan negara.
d. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh

negara

dan

kemakmuran rakyat.
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dipergunakan

untuk

sebesar-besarnya

Berdasarkan pandangan hidup tersebut, bangsa Indonesia dalam
penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip, yaitu:
a. Bangsa

Indonesia

berhak

dan

wajib

membela

serta

mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
b. Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya
pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan
bagi setiap warga yang didasarkan pada kesadaran hak dan
kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
c. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada
kemerdekaan dan kedaulatannya.
d. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan
menganut politik luar negeri bebas aktif.
e. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta, dalam arti melibatkan
seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana, dan
prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu
kesatuan pertahanan.
f. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan
hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional,
serta

prinsip

hidup

berdampingan

secara

damai

dengan

memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara
kepulauan.
Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut UU No.
3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (2) dapat diselenggarakan melalui hal-hal
berikut.
a. Pendidikan Kewarganegaraan, dimaksudkan untuk membentuk
bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan
dan cinta tanah air. PKn merupakan mata pelajaran yang memiliki
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fokus pembelajaran pada pembekalan pengetahuan, pembinaan
sikap, perilaku, dan pelatihan keterampilan sebagai warga negara
yang demokratis, taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat,
mengacu pada kompetensi Kewarganegaraan, yaitu:
1) pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge);
2) keterampilan kewarganegaraan (civic skills);
3) watak-watak kewarganegaraan (civic disposition).
b.

Pengabdian sebagai Prajurit TNI dan Polri. TNI berperan sebagai alat
pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas
mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; melaksanakan
operasi militer selain perang; ikut serta secara aktif dalam tugas
pemeliharaan

c.

Perdamaian regional dan internasional. Sementara itu, tugas utama
Polri adalah sebagai alat negara yang memelihara kemanan dan
ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani
masyarakat serta menegakkan hukum.

d.

Pengabdian sesuai dengan profesi, merupakan pengabdian semua
warga negara yang sesuai dengan profesi dan kemampuan yang
dimilikinya yang dilandasi kesadaran akan cinta tanah air serta
semangat rela berkorban untuk kepentingan dan kemajuan bangsa
termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang
ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi atau
turut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan negara bukan hanya
dilakukan oleh para pahlawan tempo dulu dalam berjuang meraih
kemerdekaan atau dalam mempertahankan kemerdekaan saja, namun kita
semua adalah pemilik negeri ini dan sampai kapan pun harus turut
berjuang untuk mempertahankan kedaulatan serta memajukan bangsa.
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Gambar 17 Pengabdian sesuai profesi

https://biasamembaca.blogspot.com

2. Perwujudan Bela Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Upaya pembelaan negara, pada dasarnya didorong oleh rasa cinta
terhadap tanah air, sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan
negara, serta mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, juga
keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dapat
dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sesuai dengan bidang
profesinya masing-masing. Berikut ini beberapa contoh partisipasi
masyarakat dalam upaya pembelaan negara dalam berbagai bidang.
a. Ideologi
Ideologi negara kita adalah Pancasila, sebagai warga negara, kita harus
memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu mengamalkannya dalam
kehidupan sehari-hari. Wujud partisipasi warga negara dalam membela
negara di bidang ideologi misalnya percaya dan yakin terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dengan selalu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran
agamanya

masing-masing,

saling

menghormati

dan

mencintai

antarsesama manusia dengan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan,
menempatkan

persatuan

dan

kesatuan

dengan

mendahulukan

kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mengutamakan
musyawarah dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan
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bersama, melakukan berbagai kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang
merata dan berkeadilan sosial, serta menjaga keseimbangan antara hak
dan kewajiban.

Gambar 18 Salah Satu bentuk Perwujudan Bela Negara di Sekolah
Sumber: https://m.timesindonesia.co.id

b. Politik dan Hukum
Mewujudkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup
pemerintahan yang berdaulat, dapat dilakukan dengan turut serta
menyukseskan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah (pilkada),
pemilihan pemimpin organisasi dan bentuk pemilihan lainnya. Kegiatan
menyampaikan aspirasi secara lisan ataupun tertulis dengan sopan,
bersikap kritis terhadap segala permasalahan. Upaya lainnya, dengan
memberikan saran atau usul kepada pihak-pihak yang berwenang, tidak
melakukan perbuatan curang atau politik uang (money politic) dalam
mencapai suatu tujuan. Turut melaksanakan kebijakan-kebijakan serta
peraturan perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah menetapkan peraturan
perundang-undangan tentang pajak. Warga negara yang dinyatakan telah
memenuhi syarat sebagai wajib pajak, harus membayar pajaknya sebelum
jatuh tempo. Karena salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk
pembangunan nasional diperoleh melalui pajak yang dibayarkan oleh
warga negara. Jika warga negara tidak membayar pajak pembangunan
nasional pun akan terhambat.
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Gambar Keg, Ekonomi

Gambar 19 Salah Satu Kegiatan Ekonomi di Pasar
Sumber: https://www.sulselsatu.com

c.

Ekonomi
Dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk dapat
meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan
kebutuhan ekonominya, dengan:
1) bekerja mencari nafkah;
2) melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama
dan ketentuan yang berlaku;
3) mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih
efisien, produktif, dan berdaya saing, sehingga dapat membantu
pemerintah dalam meningkatkan devisa bagi negara.

d. Sosial budaya Masyarakat
Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, memiliki
keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan. Oleh karena
itu, kita dituntut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berBhinneka Tunggal Ika dengan: mempererat hubungan baik antar warga
masyarakat dengan mengembangkan sikap toleransi antar suku bangsa,
agama, ras dan antargolongan: memberikan bantuan kepada warga
masyarakat

yang

tertimpa

musibah

bencana

alam,

mengalami

kemiskinan, anak-anak jalanan, orang-orang cacat, orang-orang lanjut
usia/jompo; mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing
seperti dalam bidang seni atau olahraga sehingga dapat meningkatkan
prestasi yang membanggakan dan membawa harum nama baik daerahnya
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maupun bangsa; melestarikan adat istiadat dan budaya daerah sebagai
salah satu unsur budaya nasional; memelihara dan melestarikan
lingkungan hidup sehingga terhindar dari bencana alam, seperti banjir
atau longsor.
e. Pertahanan dan Keamanan
Untuk mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta,
diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Misalnya,
melakukan kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di
wilayahnya masingmasing. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional yang
diselenggarakan di sekolah atau di luar sekolah. Kegiatan pembelajaran
dalam semua mata pelajaran, maupun dalam upacara bendera serta
kegiatan ekstrakurikuler, seperti Pramuka, PKS, PMR, penghijauan, Karya
Ilmiah Remaja dan lain-lain.
Keanggotaan Rakyat Terlatih (Ratih) sebagai salah satu bentuk
keikutsertaan warga negara yang menunjukkan sifat kesemestaan dan
keserbagunaannya dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan
negara. Kegiatan Ratih meliputi pertahanan sipil (hansip), perlawanan
rakyat (wanra), keamanan rakyat (kamra) dan resimen mahasiswa
(menwa).
Kegiatan Perlindungan Masyarakat sebagai organisasi masyarakat untuk
melakukan fungsi menanggulangi/memperkecil akibat malapetaka yang
ditimbulkan oleh perang atau bencana alam.
Pengabdian sebagai Prajurit TNI dan Polri, TNI bertugas melaksanakan
kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara,
keselamatan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa,
melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif
dalam tugas pemeliharan perdamaian regional dan internasional.
Sementara itu, Polri berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban
memberikan

masyarakat,

menegakkan

perlindungan,

supremasi

pengayoman,

dan

hukum,

pelayanan

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
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serta
kepada

A. Pembahasan Soal-Soal
Berikut ini contoh soal-soal USBN dengan topik Bela Negara dalam Konteks
NKRI pada Kompetensi Dasar 3.6 Mengekspresikan konsep cinta tanah
air/bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan
sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu,
soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan
soal yang setipe pada topik Karakteristik Daerah dalam kerangka NKRI.

1. Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
1. Perhatikan pernyataan berikut!…
(1) Mematuhi peraturan yang ada
(2) Menindak tegas yang bersalah
(3) Menjaga nama baik sekolah
(4) Rajin mengikuti SIKAMLING
Upaya bela negara yang dapat dilakukan siswa di sekolah terdapat dalam
pernyataan nomor…
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
Jawaaban Soal B, (1) dan (3)
Pembahasan: Upaya bela negara dapat dilakukan oleh siapa saja dan
dimana saja, tak terkecuali oleh siswa. Perwujudan bela
negara oleh siswa di sekolah dapat dilakukan dengan
misalnya: Mematuhi peraturan yang ada, Menjaga naik
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baik sekolah, dan sebagainya. Sehingga jawaban yang
tepat adalah D.
2.

Rela berkorban merupakan salah satu unsur Bela Negara. Contoh perilaku
yang mencerminkan semangat rela berkorban adalah …
A. Suka berbagi permasalahan kepada teman
B. Bersedia membantu orang lain yang berjasa
C. Bersikap individulis dalam kehidupan bersama
D. Membantu sesama tanpa mengharap imbalan
Jawaban Soal D, Membantu sesama tanpa mengharap imbalan
Pembahasan: Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang
dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan
negara. Rela berkorban merupakan salah satu unsur bela
negara.

Sedangkan

membantu

sesama

tanpa

mengharapakan imbalan merupakan contoh perilaku yang
mencerminkan semamgat rela berkorbann. Jawaban yang
tepat adalah D.
3. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di Lingkungan
Sekolah dapat dilakukan dengan tindakan…
A. Mengerjakan PR di sekolah
B. Membantu pekerjaan orang tua
C. Melakukan donor darah di PMI
D. Memakai pakaian seragam
Jawaban Soal D, Memakai pakaian seragam
Pembahasan: Selaku siswa, sudah meruapakan kewajiban untuk patuh
terhadap tata tertib atau peraturan sekolah. Jawaban D,
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merupakan pilihan yang tepat, karena dengan memakai
seragam

sekolah,

merupakan

perwujudan

menaati

peraturan perundang-undangan di Lingkungan Sekolah.

2. Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
Soal USBN Tahun 2017/2018 Dinas Pendidikan Kota Malang
1.

(No. Butir Soal 32)
Cermati pernyataan berikut ini!
(1) Pertempuran Surabaya Tanggal 10 Nopember 1945
(2) Perang Gerilya
(3) Perjanjian Linggarjati
(4) Perundingan Roem-Royen
(5) Konferensi Meja Bundar
(6) Para atlit berjuang dalam pertandingan Internasional
Dalam pernyataan, yang merupakan perjuangan para pahlawan bangsa
untuk memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia melalui jalur
diplomasi ditunjukkan pada nomor ….
A. 1, 2, dan 5

C. 3, 4, dan 5

B. 2, 3, dan 4

D. 4, 5 dan 6

Jawaban Soal C, 3, 4, dan 5
Pembahasan, perjuangan para pahlawan bangsa untuk mempertahankan
kemerdekaan

dibedakan

menjadi

2,

yaitu:

melalui

perjuangan fisik mempertahankan kemerdakaan dan
melalui

perjuangan

diplomasi.

Untuk

memperoleh

pengakuan kedaulatan Indonesia melalui jalur diplomasi,
misalmya: Perjanjian Linggar Jati, Perundingan RoemRoyen, Konferensi Meja Bundar (KMB), dan Perjanjian
Renville. Jadi, jawaban yang tepat adalah C.
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2.

(No. Butir Soal 35)

Salah satu potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara
lain

penyalahgunaan

narkoba.

Berikut

upaya

penanggulangan

penyebaran narkoba yang lebih efektif adalah… .
A. penerapan

hukuman

matibagi

yang

menggunakan

maupun

mengedarkan
B. memobilisasi semua pihak baik pemerintah maupun lembaga swadaya
masyarakat
C. melibatkan

dan

memobilisasi

komunitas

lokal

maupun

pemerintah/aparat
D. memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat dan penjelasan
bahaya narkoba
Jawaban Soal D, memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat dan
penjelasan bahaya narkoba
Pembahasan: Jawaban D lebih tepat, karena jawaban itu lebih manusia,
yaitu dengan memberikan alternatif akativitas yang
bermanfaat dan penjelasan tentang bahaya nerkoba. Dan
hal itu lebih baik dibanding jawaban A, B, dan C.
3.

(No. Butir Soal 37)
Sering kita jumpai seseorang menunjukan gaya hidup mewah, Mereka
menyukai barang mahal produksi luar negeri bahkan tak jarang mereka
memamerkan koleksi barang mewah mereka di media sosial. Harga mahal
bukan halangan bagi mereka untuk membeli karena memiliki barang
bermerek dari luar negeri dirasa mampu meningkatkan kepercayaan diri
dan eksistensi. Faktor penyebab lunturnya kebanggaan terhadap produk
dalam negeri adalah ...
A. munculnya rasa iri sebagaian masyarakat terhadap para publik figur
B. rendahnya semangat nasionalisme dan patriotisme di masyarakat
C. tingginya semangat untuk memperlihatkan kekayaan pribadi
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D.

rendahnya kemampuan seseorang mengendalikan keinginannya

Jawaban Soal B, rendahnya semangat nasionalisme dan patriotisme di
masyarakat
Pembahasan: Jawaban B lebih tepat, karena dengan rendahnya semangt
nasionalisme dan patristisme di masyarakat, merupakan
faktor yangdapat memicu dan memacu lunturnya
kebanggan terhadap produk luar negeri. Ia lebih
mencintai barang luar negeri yang lebih bermerk dirasa
mampu meningkatkan kepercayaan diri dan eksistensi
walaupun kecendrungannya mahal.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Penilaian

adalah

proses

pengumpulan

dan

pengolahan

informasi

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

didik.

penguasaan

Penilaian

pengetahuan

pengetahuan

dilakukan

peserta

didik,

untuk

mengukur

sedangkan

penilaian

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

belajar

oleh

pendidik

ini

bertujuan

untuk

memantau

dan

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

kurikulum

2013

antara

lain

pada

standar

isi

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

mengukur

berpikir

diharapkan

dapat

kemampuan

berpikir

/HOTS),
didik

karena

untuk

tingkat

membantu
tingkat

berpikir

berpikir

peserta
tinggi

tingkat

secara

tinggi.

didik

(Higher

tinggi

luas

Penilaian
untuk
Order

dapat

dan

hasil

belajar

meningkatkan
Thinking

mendorong

mendalam

Skills

peserta

tentang

materi

pelajaran.
Penilaian berorientasi HOTS bukanlah sebuah bentuk penilaian yang
baru

bagi

berorientasi

guru
HOTS

dalam
ini

melakukan

penilaian.

memaksimalkan

Tetapi

keterampilan

penilaian

guru

dalam

melakukan penilaian. Guru dalam penilaian ini harus menekankan
pada

penilaian
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sikap,

pengetahuan

dan

keterampilan

yang

bisa

meningkatkan

keterampilan

peserta

didik

dalam

proses

pembelajaran berorientasi HOTS.
Beberapa

karakteristik

mengukur
peserta
berbasis
stimulus
dan

kemampuan

didik

berpikir

benar-benar

pada
yang

tingkat

pengembangan

diimplementasikan

secara

dalam

tinggi

tidak

HOTS,

Pertama,

sehingga

menuntut

hanya

mengingat. Kedua,

kontekstual. Ketiga,

menarik. Keempat,
kesukaran

tingkat

berfikir

permasalahan

soal

mengelola
terpisah.

langkah-langkah

menggunakan

kompleksitas

kognitif

Karakteristik
pembuatan

tersebut

soal

HOTS

seperti: menganalisis KD, menentukan stimulus yang menarik dan
kontekstual, menyusun kisi-kisi soal, menuliskan butir soal sesuai
dengan kisi-kisi dan pedoman penulisan butir soal, serta membuat
kunci jawaban atau pedoman penskoran.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: PPKn
: 120 menit
: 1 (Satu)
: 2018/2019

Tabel 10 Tabel Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

No
1

Kompetensi
yang Diuji

Materi

Indikator
Soal

Semangat

Peserta didik

Mengekspres Negara

dan

dapat

ikan konsep

dalam

komitmen menganalisis

cinta tanah

konteks

persatuan semangat dan 1

air/bela

Negara

dan

komitmen

negara

Kesatuan

kesatuan

persatuan

3.6.

Lingkup
Materi
Bela

No

Level
Bentuk
Kognitif
Soal

L3

dan kesatuan
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Pilihan
Ganda

No

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator
Soal

dalam

Republik

nasional

nasional

konteks

Indonesia

dalam

dalam

Negara

mengisi

mengisi

Kesatuan

dan

mempertahan

Republik

memperta kan

Indonesia.

hankan

Kesatuan

Negara

Republik

Kesatuan

Indonesia.

No

Level
Bentuk
Kognitif
Soal

dan

Negara

Republik
Indonesia.
2.

3.6.

Bela

Semangat

Peserta didik

Mengekspres Negara

dan

dapat

ikan konsep

dalam

komitmen menganalisis

cinta tanah

konteks

persatuan semangat

air/bela

Negara

dan

dan

negara

Kesatuan

kesatuan

komitmen

dalam

Republik

nasional

persatuan

konteks

Indonesia

dalam

dan

Negara

mengisi

kesatuan

Kesatuan

dan

nasional

Republik

memperta dalam

Indonesia.

hankan

mengisi dan

Negara

mempertaha

Kesatuan

nkan Negara

Republik

Kesatuan

Indonesia. Republik
Indonesia.
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2

L3

Uraian

Tabel 11 Format Kartu Soal PG

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

KOMPETENSI
DASAR:

3.6.
Mengekspresika
n konsep cinta
tanah air/bela
negara dalam
konteks Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia.

: SMP/MTs
: IX
: PPKn
Buku Sumber:
Buku siswa kelas
VII,
PPKn,
Kemen-terian
Pendidikan dan
Kebudayaan
2018

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Pilihan Ganda
: ……………

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

1. Bacalah wacana berikut!
Nomor Soal
1

LINGKUP
MATERI:
Bela
Negara
dalam konteks
Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
MATERI :
Semangat
dan
komitmen
persatuan
dan
kesatuan
nasional
dalam
mengisi
dan
mempertahankan
Negara Kesatuan
Republik
Indonesia

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

Kunci
Jawaban
B

Gerakan separatis di Indonesia sudah
lama. Kebedaan gerakan separatis
yang
ada
telah
mengancam
ketertiban dan keamanan negara
mendorong pemerintah melakukan
negosiasi atau diplomasi dengan
kaum separatis. Akan tetapi, kaum
separatis masih tetap bertahan
dengan pandangan tentang upaya
melepaskan
diri
dari
negara
Indonesia.

Terjadinya
ancaman
di
Indonesia
sebagaimana dipaparkan dalam wacana
mengindikasikan ….
A. Keinginan warga negara Indonesia untuk
hidup sejahtera belum tercapai.
B. Lunturnya
jiwa
nasionalis
dalam
membangun persatuan dan kesatuan
bangsa.
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INDIKATOR
SOAL:
Peserta
didik
dapat
menganalisis
peran pejuang di
daerah
dalam
membentuk
NKRI
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C. Kekecewaan warga negara kerena kurang
diperhatikan oleh pemerintah
D. Hilangnya rasa cinta tanah air/bela negara
kerena penguasa korup.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: SMP/MTs
: IX
: PPKn

: 2013
: Pilihan ganda
: ……………

Buku Sumber :

KOMPETENSI
DASAR
3.6. Mengekspresikan
konsep cinta tanah
air/bela negara dalam
konteks
Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
LINGKUP MATERI:
Bela Negara dalam
konteks
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
MATERI :
Semangat
dan
komitmen persatuan
dan kesatuan
nasional dalam mengisi
dan mempertahankan
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia

Buku
Siswa
Kelas IX, PPKn,
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
2018

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

V Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
2

2, Setiap warga negara diwajibkan bela negara
menurut

amanat

Undang-Undang

Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Analisislah mengapa bisa demikian?
Kunci Jawaban
Karena bela negara merupakan hak dan
kewajiban warga negara sebagaimana diatur
dalam pasal pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun
1945 yang berbunyi: “setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan
negara”.
Warga
negara
merupakan kekuatan pendukung angkatan

INDIKATOR SOAL
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Peserta didik dapat
menganalisis peran
pejuang di daerah
dalam kontek NKRI

Tabel 12 Format Kartu Soal Uraian
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bersenjata. Oleh karena itu, setiap warga
Negara memiliki kewajiban dalam membela
negara. Selain itu, membela negara
merupakan kehormatan bagi setiap warga
negara.

Berkembangnya keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking
Skills) dalam diri peserta didik menjadi sebuah keniscayaan jika bangsa ini
ingin sejajar dengan bangsa lain. Guru perlu merencanakan secara sungguhsungguh berbagai upaya untuk memudahkan berkembangnya jenis
keterampilan berpikir tersebut. Pada saatnya akan lahir generasi emas yang
mampu berpikir kritis dan terampil memecahkan berbagai masalah nyata
dalam kehidupan sehai-hari.
Unit Pembelajaran 2 yaitu tentang “Bela Negara dalam Konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia” mencakup sajian Kompetensi Dasar, IPK,
aktivitas pembelajaran, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan, dan
pengembangan penilaian ini hanya merupakan contoh cara merancang,
melaksanakan, dan menilai pembelajaran yang berorientasi HOTS. Jadi, Unit
Pembelajaran ini

diharapkan dapat menginspirasi guru untuk mencari,

menggali, dan mengembangkan contoh-contoh lainnya sesuai kebutuhan
belajar, karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan, dan kreativitas
guru.
Seperti kata pepatah “banyak jalan menuju Roma”, banyak cara dapat
ditempuh guru untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi
peserta didik. Guru diberi kewenangan penuh untuk mengelola pembelajaran
di kelasnya secara inovatif, kreatif, dan transformatif.

Semoga Unit

Pembelajaran 2 ini, yaitu tentang “Bela Negara dalam Konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia” dapat bermanfaat bagi guru dan siswa.
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Setelah mengikuti Unit Pembelajaran ini, cobalah Bapak Ibu peserta untuk
lebih peka terhadap kehidupan keseharian siswa baik di lingkungan rumah,
sekolah, maupun lingkungan tempat tinggalnya. Galilah kenyataan yang dapat
dijadikan bahan untuk memberi stimulus/rangsangan pada siswa. Peristiwa
dalam kehidupan sehari-hari siswa harus dikaitkan dengan “Bela Negara
dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia” akan membantu
siswa lebih memahami dan menerima materi ini.
Periksa kembali perencanaan pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Kilas
baliklah proses pembelajaran yang telah Bapak, apakah sudah memenuhi
kriteria berpikir tingkat tinggi? Bila belum, tekadkan niat dan semangat Bapak
Ibu untuk melakukan perubahan.
Fakta tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk pembelajaran, tetapi juga
dapat dijadikan stimulus dalam menyusun soal HOTS. Dengan demikian, selain
meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pembelajaran dan
penilaian yang dialami siswa akan menjadi pembelajaran bermakna.
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Unit Pembelajaran Mata Pelajaran PPKn pada jenjang Sekolah Menengah
Pertama (SMP) ini berjudul ”Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Unit
Pembelajaran ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi guru
untuk mengajarkan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn di kelas VII
dengan Unit Pembelajaran 1: ”Karakteristik Daerah dalam Kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan kompetensi dasar di kelas IX
dengan Unit Pembelajaran2: “Bela Negara dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
Kehadiran Unit Pembelajaran ini menjadi sebuah referensi bagi guru untuk
merancang proses pembelajaran yang mampu mengaitkan antara kompetensi
dasar yang harus dipahami siswa dengan aplikasi nyata dalam kehidupan
sehari-hari. Lebih lanjut, unit pembelajaran ini diharapkan membekali guru
untuk terampil merancang proses pembelajaran dan penilaian berorientasi
pada keterampilan berpikir tingkat tinggi/Higher Order Thinking Skills
(HOTS).
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Unit Pembelajaran ini juga dapat digunakan sebagai pemicu (trigger) dalam
upaya peningkatan kompetensi guru sekaligus peningkatan hasil belajar PPKn
di Sekolah Menengah Pertama. Hal tidak kalah penting lainnya adalah
penekanan aktivitas berbasis pembelajaran HOTS pada unit pembelajaran ini
menyiapkan siswa untuk bisa menyelesaikan soal-soal kategori HOTS yang
terdapat pada Ujian Sekolah/Ujian Sekolah Berstandar Nasional sekaligus
membekali mereka untuk terampil menyelesaikan masalah kontekstual yang
terkait dengan ”Karakteristik Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia” dan “Bela Negara dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia” dalam kehidupan sehari-hari.
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