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

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

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

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

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

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

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

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

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

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

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

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

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

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

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

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

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Unit ini memberikan bahasan dan contoh pembelajaran dalam sebuah
kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Aktivitas ini melibatkan
peserta didik dengan
bervariasi dan

menggunakan model-model pembelajaran yang

mengacu pada Pembelajaran berorientasi HOTS,

mencapai keterampilan abad 21 dalam muatan pelajaran

untuk

Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII.
Unit ini mengandung bahan bacaan sesuai dengan kompetensi dasar yang
ada pada materi yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang sudah
disesuaikan dengan permendikbud terkait. Contoh latihan yang disediakan
dapat digunakan oleh guru sebagai referensi untuk memberikan pengayaan
pembelajaran di kelas yang disertai juga cara melakukan penilaiannya.
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Unit ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif kepada guru mata
pelajaran untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran
di kelas sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi secara
langsung kepada peserta didik. Unit ini juga berfungsi sebagai stimulan yang
dapat memberikan rangsangan posisitf bagi guru untuk lebih kreatif dalam
mengembangkan pembelajaran baik dari segi strategi, media, penilaian dan
proses lain yang berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS. Dengan
demikian hendaknya guru juga dapat memperkaya unit ini dengan membuat
contoh-contoh 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.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VII:
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
No

Kompetensi Dasar

Target Kompetensi Dasar

KD Sikap Spiritual
1.4 Menghormati
keberagaman normanorma, suku, agama,
ras dan antargolongan
dalam
bingkai
Bhinneka Tunggal Ika
sebagai
sesama
ciptaan Tuhan

Kelas
VII

Menghormati
norma-norma.
Menghormati
suku
Menghormati
agama
Menghormati
ras
Menghormati
antargolongan

keberagaman
keberagaman
keberagaman
keberagaman
keberagaman

KD Sikap Sosial
2.4 Menghargai
keberagaman
suku,
agama,
ras
dan
antargolongan dalam
bingkai
Bhinneka
Tunggal Ika

Menghargai
keberagaman
suku
Menghargai
keberagaman
agama
Menghargai keberagaman ras
Menghargai
keberagaman
antargolongan
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KD Pengetahuan
3.4 Mengidentifikasi
3.4.1 Mengidentifikasi keberagaman
keberagaman
suku,
suku,
agama,
ras
dan
agama,
ras
dan
antargolongan dalam bingkai
antargolongan dalam
Bhinneka Tunggal Ika
bingkai
Bhinneka
Tunggal Ika
KD Keterampilan
4.4 Mendemonstrasikan
4.4.1 Mendemonstrasikan
hasil
hasil identifikasi suku,
identifikasi suku
agama,
ras
dan
Mendemonstrasikan
hasil
antargolongan dalam
identifikasi agama
bingkai
Bhinneka
Mendemonstrasikan
hasil
Tunggal Ika.
identifikasi ras
Mendemonstrasikan
hasil
identifikasi antargolongan
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Sikap Spiritual

Indikator Sikap Sosial

1.4.1 Bersyukur atas keberagaman 2.4.1 Memiliki keinginan kuat
yang dimiliki bangsa Indonesia
untuk
mempelajari
keberagaman
suku,
agama,
ras,
dan
antargolongan
dalam
bingkai Bhinneka Tunggal
Ika.
1.4.2

Menghargai

keberagaman 2.4.2 Memiliki sikap tidak
membedakan teman yang
norma, suku, agama, ras, dan
berbeda suku, agama, ras
antargolongan dalam bingkai
dan antar golongan dalam
bingkai Bhinneka Tunggal
Bhinneka Tunggal Ika
Ika
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Indikator Pengetahuan

Indikator Keterampilan

Indikator Pendukung
3.4.1

Mendeskripsikan keberagaman 4.4.1 Menyusun laporan hasil telaah
masyarakat Indonesia.
keberagaman suku, agama, ras, dan
antargolongan dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika.

3.4.2

Mendeskripsikan perilaku toleran
terhadap
keberagaman
masyarakat Indonesia

Indkator Kunci
3.4.3. Menganalisis keberagaman suku
dalam masyarakat Indonesia
3.4.4 Menganalisis keberagaman agama
dan
kepercayaan
dalam
masyarakat Indonesia
3.4.5 Menganalisis keberagaman ras
dalam masyarakat Indonesia
3.4.6. Menganalisis
keberadaan
antargolongan dalam masyarakat
Indonesia
3.4.7 Menganalisis
arti
penting
memahami keberagaman dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika
3.4.8 Menganalisis faktor penyebab
keberagaman
masyarakat
Indonesia
3.4.9 Menganalisis
perilaku positif
terhadap keberagaman suku,
agama, ras dan antargolongan di
Indonesia.
Indkator Pengayaan
3.4.10

Menganalisis
keberagaman
Indonesia

3.4.11

Menganalisis keberagaman di
Indonesia
agar
tidak
menimbulkan perpecahan.

20

tantangan bagi
masyarakat di

4.4.2 Menyajikan laporan hasil telaah
keberagaman suku, agama, ras,
dan antargolongan dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika.
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Keberagaman dalam masyarakat Indonesia
Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri
keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain
kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari
berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan
pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di
daerah tersebut. Demi persatuan dan kesatuan, keanekaragaman ini
merupakan suatu kekuatan yang tangguh dan mempunyai keunggulan
dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal
Ika, keragaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu modal dasar
dalam pembangunan.
Upaya untuk membangun Indonesia dapat terwujud apabila paham
keragaman menyebar luas dan dipahami pentingnya oleh bangsa Indonesia,
serta adanya keinginan di tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi
dan menjadi pedoman hidupnya. Adapun contoh sikap dan kegiatan yang
dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan misalnya:
a. Memahami dengan cara menghormati suku bangsa lain
b. Memahami dengan cara menghargai dan menghormati pemeluk agama
lain
c. Memahami dengan cara menghargai dan menghormati budaya suku lain
d. Menggunakan bahasa Indonesia dalam berhubungan dan berkomunikasi
dengan suku bangsa lain
e. Memahami dengan cara menghargai dan menghormati adat istiadat dan
kebiasaan suku lain
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f. Melakukan kegiatan bakti sosial bersama tanpa membeda-bedakan
suku,agama dan gender
g. Melakukan dialog bersama untuk memecahkan suatu masalah dalam
masyarakat
h. Melakukan kegiatan lomba pergelaran seni budaya untuk memperingati
Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan
menyertakan seluruh warga masyarakat tanpa membeda-bedakan
suku,agama dan gender

Gambar 1 Tari empat etnis dari Sulawesi Selatan
Sumber : https://makassar.terkini.id/tari-4-etnis-memadukan-budaya-sulsel/

Sebagai bangsa Indonesia kita patut bangga dengan keragaman sosial dan
budaya yang kita miliki, dari Sabang sampai Merauke beragam
kebudayaan, suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, agama dan banyak lagi
kekayaan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia Indonesia.
Keragaman sosial dan budaya inilah yang berpotensi sebagai sumber
daya yang dapat membawa manusia Indonesia dikenal dunia dengan
keunikan dan corak warna-warni kebudayaan.
Adapun wujud perilaku budaya yang harus dikembangkan dalam
keberagaman,diantaranya:
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1. Agama
a. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan
benar
b. Menghormati agama yang diyakini orang lain
c. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada
orang lain
d. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama
lain
2. Suku dan Ras di Indonesia
a. Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan
b. Tidak membeda-bedakan warna kulit
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3. Sosial budaya
a. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa
Indonesia
b. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan
minat dan kesenangannya
c. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri
d. Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia
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A. Soal-soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi keberagaman suku, agama, ras dan
anatargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada Kompetensi dasar
3.4 Mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal ini
disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana latihan bagi peserta didik
untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan
ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi
keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika.
Tabel 3 Soal No.1 Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
No.
1

Soal
Perhatikan data berikut ini!
1).Letak strategis wilayah Indonesia
2) Keadaan transportasi dan komunikasi
3) Kekayaan alam yang melimpah ruah
4) Penerimaan masyarakat terhadap perubahan
5) Jumlah penduduk yang sangat besar
Secara umum keberagaman masyarakat Indonesia
disebabkan oleh faktor yang ditunjukkan pada angka … .
A. (1), (2) dan (3)
B. (1), (2) dan (4)
C. (2),(3) dan (4)
D. (2),(4) dan (5)
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Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Menganalisis

faktor

penyebab

keberagaman

masyarakat Indonesia
Pernyataan faktor-faktor penyebab keberagaman

Diketahui

: masyarakat Indonesia

Ditanyakan

:

Faktor penyebab keberagaman masyarakat
Indonesia
Faktor penyebab keberagaman suku, agama, ras dan

Materi yang
dibutuhkan

: antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Tabel 4 Soal No.2 Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
No.
2

Soal
Setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah. Perbedaan bahasa
dapat menyebabkan komunikasi antardaerah terganggu. Melalui
bahasa Indonesia seluruh rakyat Indonesia dapat berkomunikasi dan
saling mengerti. Berdasarkan uraian tersebut bahasa Indonesia dapat
kkeberagaman
menciptakan … .
A. kerukunan dan ketertiban
B. kemudahan dan kebahagiaan hidup
C. ketenteraman hidup dalam keberagaman
D. persatuan dalam keberagaman
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Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Fungsi bahasa Indonesia

Materi yang
dibutuhkan

:

Mendeskripsikan

keberagaman

masyarakat

Indonesia
Pernyataan penggunaan bahasa Indonesia sebagai
alat pemersatu

Keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Tabel 5 Soal No.3 Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
No.
3

Soal
Salah satu suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi
Selatan negara Indonesia dan memiliki keunikan upacara kematian
bernama rambu solo’ adalah suku … .
A. Toraja
B. Dayak
C. Bugis
D. Sunda

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Tempat pelaksanaan upacara kematian

Materi yang
dibutuhkan

:

Mendeskripsikan keberagaman suku dalam
masyarakat Indonesia
Pernyataan pelaksanaan upacara kematian di
Sulawesi Selatan

Keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
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Tabel 6 Soal No.4 Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
No.
4

Soal
Sikap menghargai keberagaman yang tumbuh dalam masyarakat di
tunjukkan dengan … .
A.
B.
C.
D.

mengganggap rendah suku bangsa lain
mencela tradisi yang berkembang dalam masyarakat
mengejek adat istiadat suku bangsa daerah lain
menyaksikan festival budaya antardaerah

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Pernyataan sikap menghargai keberagaman

Ditanyakan

: Sikap keberagaman yang tumbuh dalam masyarakat

Materi yang
dibutuhkan

:

Menganalisis

faktor

penyebab

keberagaman

masyarakat Indonesia

Keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Tabel 7 Soal No.5 Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
No.
5

Soal
“Masyarakat Badui terdiri dari Badui dalam dan Badui Luar.
Masyarakat Badui dalam memiliki kebiasaan yang berbeda dengan
kita, mereka mempertahankan budaya yang turun temurun dari nenek
moyangnya, mereka juga sulit menerima perkembangan dan kemajuan
zaman.” sikap kita terhadap kebiasaan mereka adalah … .
A. menghormati adat istiadat yang ada di dalam
masyarakat tersebut
B. memberikan pemahaman kepada mereka untuk
berubah
C. memberikan pendidikan kepada remaja agar
mengikuti perkembangan
D. melaporkan kepada pemerintah keadaan mereka yang
sebenarnya
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Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Mendeskripsikan keberagaman suku dalam
masyarakat Indonesia
Pernyataan sikap suku Badui luar dan Badui dalam

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:

yang tetap mempertahankan budaya nenek moyang
mereka dan tidak mau menerima perkembangan
zaman
Sikap kita terhadap pernyataan suku Badui luar dan
Badui dalam
Keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
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B. Soal-soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
Tabel 8 Soal No.6 Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
No.

Soal

6

“ Masyarakat Indonesia memiliki beraneka ragam budaya , seperti
pakaian adat, rumah adat, makanan khas, senjata tradisional, tarian
dan lagu-lagu daerah “. Dampak positif dari keanekaragaman budaya
adalah … .
A. keberagaman akan menjadi penyebab konflik sosial
B. mewajibkan kepada masyarakat mempelajari budaya
C. keanekaragaman budaya menjadi aset pariwisata
D. menunjukkan banyaknya suku bangsa dan budaya nasional
Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Pernyataan keanekaragaman budaya

Ditanyakan

: Dampak positif keanekaragaman budaya

Materi yang
dibutuhkan

:
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Mendeskripsikan keberagaman suku dalam
masyarakat Indonesia

Keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
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Tabel 9 Soal No.7 Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
No.
7

Soal
Perhatikan gambar di bawah ini!

Tarian yang ditampilkan berasal dari Provinsi … .
A.
B.
C.
D.

Papua
Aceh
Bali
Gorontalo

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Asal tarian berdasarkan gambar

Materi yang
dibutuhkan

:

Mendeskripsikan keberagaman suku dalam
masyarakat Indonesia
Pernyataan Jenis tarian dari salah satu provinsi di
Indonesia

Keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
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Tabel 10 Soal No.8 Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
No.
8

Soal
Salah satu upaya perilaku melestarikan budaya daerah agar tidak
punah adalah … .
A. melaksanakan lomba antarkelas yang menampilkan budaya daerah
B. menceritakan budaya daerah masing-masing
C. menghormati perbedaan budaya daerah
D. mempelajari budaya daerah lain

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Mendeskripsikan
Indonesia

Diketahui

:

Pernyataan upaya perilaku melestarikan budaya
daerah agar tidak punah

Ditanyakan

:

Upaya perilaku melestarikan budaya daerah agar
tidak punah

Materi yang
dibutuhkan

:

Keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
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keberagaman

masyarakat
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Tabel 11 Soal No.9 Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
No.
9

Soal
Contoh keanekaragaman masyarakat di bidang budaya adalah … .
A. agama,warna kulit dan alat musik
B. agama,kepercayaan dan keyakinan
C. bentuk wajah,warna kulit dan jenis rambut
D. jenis makanan,desain pakaian dan bentuk rumah tinggal

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

:

Mendeskripsikan keberagaman masyarakat
Indonesia

Diketahui

:

Pernyataan keanekaragaman masyarakat di bidang
budaya

Ditanyakan

:

Contoh keanekaragaman masyarakat di bidang
budaya

Materi yang
dibutuhkan

:

Keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

33

Tabel 12 Soal No.10 Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
No.

Soal

10

Perilaku dan semangat kebangsaan seorang pelajar dalam
mempertahankan keberagaman budaya dan bangsa diwujudkan
dengan … .
A. mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan
minat dan kesenangannya
B. tidak peduli dengan keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa
Indonesia
C. menerima semua budaya asing yang masuk ke Indonesia
D. merasa bangga terhadap budaya bangsa lain

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian

: L2
Mendeskripsikan
: Indonesia

keberagaman

masyarakat

Diketahui

:

Pernyataan perilaku semangat kebangsaan seorang
pelajar

Ditanyakan

:

Wujud perilaku semangat kebangsaan seorang
pelajar

Materi yang
dibutuhkan

:

Keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran ini dibuat secara sederhana

sebagai contoh

pengembangan pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Langkah-langkah
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pembelajaran dalam aktivitas ini mengacu pada sintak model Discovery
Learning. , yaitu bagaimana menggunakan video pembelajaran dan gambargambar

sebagai

rangsangan

untuk

mendorong

peserta

didik

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, tentunya guru perlu
memilih tayangan video pembelajaran yang aktual dan realita sesuai dengan
KD dan IPK yang telah dijabarkan. Langkah-langkah pembelajaran dalam
kegiatan ini juga dirancang dengan mengintegrasikan penguatan karakter
dan literasi. Secara lengkap langkah-langkah pembelajaran ini diuraikan
sebagai berikut:

Aktivitas 1
Tabel 13 Aktivitas 1
Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

(Berpusat pada peserta didik)
Pendahuluan
Orientasi

1. Melakukan pembukaan dengan salam

3

pembuka dan berdoa untuk memulai
pembelajaran.
2. Memeriksa

kehadiran

peserta

didik

dilanjutkan dengan menyanyikan lagu
Bangun Pemudi Pemuda.
3.

Menyiapkan fisik dan psikis peserta
didik

dalam

mengawali

kegiatan

pembelajaran.
Apersepsi

4. Mengajukan

pertanyaan

yang

ada

5

keterkaitannya dengan pelajaran yang
akan dilakukan.
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Motivasi

5. Memberikan gambaran tentang manfaat
mempelajari

pelajaran

yang

3

akan

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
6.

Menyampaikan

tujuan

pembelajaran

pada pertemuan yang berlangsung.
Pemberian Acuan

7. Memberitahukan materi pelajaran yang

3

akan dibahas pada pertemuan saat itu.
8. Memberitahukan tentang kompetensi
inti, kompetensi dasar, indikator, dan
KKM

pada

pertemuan

yang

berlangsung.
9.

Menjelaskan mekanisme pelaksanaan
pengalaman belajar

sesuai dengan

langkah-langkah pembelajaran.
Kegiatan Inti
Stimulation
(Pemberian
Stimulan)

10. Peserta didik dikelompokkan menjadi 5
- 6 kelompok @ 5 orang.
11. Tiap

kelompok

membaca

lembar

informasi bahan ajar yang disiapkan
guru

dan

mengamati

pembelajaran yang berjudul

video
“Kejutan

Untuk Eli” dan memancing dengan
pertanyaan “ Siapakah Si Eli?, Bagaimana
perilaku teman terhadap Eli?
12. Guru memberikan kesempatan pada
peserta didik untuk menjawab dengan
spontan apa yang mereka ketahui saat
ini.
13. Guru menayangkan video pembelajaran
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“Kejutan Untuk Eli” .
14. Guru

meminta

mencermati

tiap
tayangan

kelompok
video

pembelajaran tersebut.
15.

Peserta

didik mencermati

tayangan

video pembelajaran yang ditayangkan
oleh guru.
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Problem Statement

16. Dari tayangan video dan pertanyaan

(Identifikasi

pancingan dari guru, peserta didik diberi

masalah)

kesempatan

untuk

beberapa

merumuskan

hal

yang

diketahui,misalnya:

20

“

ingin

keberagaman

masyarakat Indonesia, perilaku toleran
terhadap

keberagaman

masyarakat

Indonesia”.
17. Selanjutnya setiap kelompok

diminta

merumuskan pertanyaan/permasalahan
dari apa yang

diamati pada video

pembelajaran tersebut pada lembar
kerja peserta didik.
18. Guru

menginventarisir

pertanyaan/

permasalahan dari peserta didik yang
menuntut pengembangan keterampilan
berpikir kritis.
19. 19. Guru meminta setiap kelompok
memberikan jawaban atas pertanyaan
yang telah dituliskan dan mengarahkan
rumusan pertanyaan peserta didik agar
sesuai dengan tujuan pembelajaran hari
ini.
Data Collection
(Pengumpulan data)

21. Berdasarkan permasalahan/pertanyaan
yang dimunculkan

oleh kelompok,

selanjutnya melalui bimbingan guru
peserta didik mengumpulkan informasi,
mengumpulkan data dengan

mencari

berbagai sumber belajar dan menggali
di internet
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agar mampu memberikan
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jawaban

terhadap

permasalahan/pertanyaan

yang

diajukan kelompok.
22.

Tiap anggota kelompok membagi tugas
mencari dan mengumpulkan informasi
dari berbagai sumber dan mencatat
informasi tersebut.

Data Processing
(Pengolahan data)

22. Berdasarkan data dan informasi yang

15

terkumpul, setiap kelompok berdiskusi,
sharring/berbagi

pendapat

merumuskan

jawaban

untuk
terhadap

permasalahan yang diajukan kelompok.
23. Pengolahan informasi dilakukan dengan
memilah-milah,mengelompokkan
informasi yang penting dan dituangkan
pada lembar kerja peserta didik (LKPD
1).
24. Keberagaman suku, agama, ras dan
antargolongan
Indonesia
kehidupan

dalam

dapat

kita

masyarakat
lihat

sehari-hari,

dalam

berdasarkan

pengamatan tersebut analisislah:
a Arti penting memahami keberagaman
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
b.

Faktor

penyebab

keberagaman

masyarakat Indonesia
c. Perilaku

positif

terhadap

keberagaman suku, agama, ras dan
antargolongan di Indonesia.
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Verification

25. Peserta

(Pembuktian)

didik

dengan

kelompoknya

10

mempresentasikan hasil diskusinya di
depan kelas.
26. Kelompok lain menanggapi atas paparan
presentasi tersebut berupa pertanyaan
usul atau masukan dan membuat catatan
kecil untuk dibandingkan dengan hasil
kelompoknya.
27. Guru mencermati jalannya diskusi dan
membuat catatan telaah hasil diskusi.
28.

Peserta didik dan guru melakukan
verifikasi dengan merujuk pada sumber
yang relevan (buku referensi

dan

internet).
Generalization

29. Guru

(Kesimpulan)

memberikan

penguatan

atas

jalannya diskusi.
30.

Peserta didik bersama guru membuat
kesimpulan

akhir

mengenai

keberagaman suku, agama, ras dan
antargolongan dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika.
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Kegiatan Penutup
31. Guru membahas ulang kegiatan yang
telah

dilakukan

peserta

didik

21

dan

memberi penguatan terkait materi yang
telah dipelajari.
32. Guru memotivasi peserta didik untuk
menyimpulkan hasil kegiatan.
33. Mengagendakan

materi

atau

tugas

projek /produk /portofolio /unjuk kerja
yang harus dipelajarai pada pertemuan
berikutnya di luar jam sekolah atau di
rumah dilanjutkan menyanyikan lagu
daerah Manuk dadali.
34.

Guru mengakhiri pembelajaran dengan
mengucapkan rasa syukur kepada Allah
SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali
ini telah berlangsung dengan baik dan
lancar.

Aktivitas 2
Tabel 14 Aktivitas 2
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran

(Berpusat pada peserta didik)

Alokasi
Waktu

Pendahuluan
Orientasi

1. Melakukan pembukaan dengan salam

5

pembuka dan berdoa untuk memulai
pembelajaran.
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2. Memeriksa kehadiran peserta didik
dilanjutkan

menyanyikan

lagu

nasional Satu Nusa Satu Bangsa
3.

Menyiapkan fisik dan psikis peserta
didik dalam mengawali kegiatan
pembelajaran.

Apersepsi

4.

Mengajukan pertanyaan yang ada
keterkaitannya

dengan

5

pelajaran

yang akan dilakukan.
Motivasi

5. Memberikan

gambaran

tentang

5

manfaat mempelajari pelajaran yang
akan dipelajari dalam kehidupan
sehari-hari.
6.

Menyampaikan tujuan pembelajaran
pada pertemuan yang berlangsung.

Pemberian Acuan

7. Memberitahukan

materi pelajaran

yang akan dibahas pada pertemuan
saat itu.
8. Memberitahukan

tentang

kompetensi inti, kompetensi dasar,
indikator, dan KKM pada pertemuan
yang berlangsung.
9. Menjelaskan
pelaksanaan
sesuai

pengalaman

dengan

pembelajaran.
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mekanisme
belajar

langkah-langkah
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Kegiatan inti
Stimulation

10. Pembentukan

(Pemberian
Rangsangan

kelompok

dengan

10

anggota antara 4-5 orang.
11.

Guru memberikan pengantar dengan
menampilkan
keragaman

gambar
suku

gambar

bangsa

di

(Sumber : www.budayaindonesia.com

Indonesia.

Selanjutnya

guru

memberikan pertanyaan pancingan,
Apa penyebab bangsa Indonesia
mempunyai

aneka

ragam

suku,

agama, ras dan antargolongan?
12. Guru memberikan kesempatan pada
peserta

didik

dengan

spontan

untuk
dan

menjawab
apa

yang

mereka ketahui saat ini.
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Problem

13. Berdasarkan gambar dan pertanyaan

Statement

pancingan

guru

di

atas,

(Identifikasi

memberikan

masalah)

peserta didik untuk merumuskan

20

guru

kesempatan

pada

beberapa hal yang ingin lebih dalam
diketahui,

misalnya:

“Mengapa

bangsa Indonesia mempunyai aneka
ragam

suku

,agama,

ras

dan

antargolongan?
14.

Guru

mengarahkan

rumusan

pertanyaan peserta didik agar sesuai
dengan tujuan pembelajaran hari ini.
Data Collection 15. Peserta didik dalam kelompoknya
(Pengum-pulan

dengan bimbingan guru melakukan

data)

pencarian/pengumpulan

15

data

dengan menggunakan buku peserta
didik dan buku referensi lain yang
mendukung.
untuk

Guru

menggali

mengarahkan
dari

berbagai

sumber internet.
Kementerian pendidikan dan kebudayaan RI.
2017 Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII Revisi.
Jakarta :
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI.

16. Peserta didik mencatat data-data
yang

mereka

temukan

selama

pengumpulan data, terutama yang
berhubungan

dengan

tujuan

pembelajaran.
Data Processing 17. Peserta didik secara berkelompok
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(Pengolahan

dengan

bimbingan

guru

data)

mendiskusikan tentang perumusan
masalah yang telah dibuat dilangkah
kedua.
18. Peserta didik secara berkelompok
membuat

kesimpulan

dengan

bahasanya sendiri dan dituangkan
pada kertas plano sesuai Lembar
Kerja Peserta Didik (LKPD 2) berikut
ini:
a. Analisislah

tantangan

keberagaman

bagi

masyarakat

di

Indonesia.
b.

Dengan

mengkaji

keberagaman

masyarakat Indonesia, analisislah apa
yang harus dilakukan

agar tidak

menimbulkan perpecahan.
Verification
(pembuktian)

19. Guru menjelaskan alur kerja window

30

shoping.
20. Peserta didik secara berkelompok
menempelkan hasil kerja (kertas
plano/post it) di dinding-dinding
kelas.
21. Kelompok

membuat

kesepakatan

adanya 2 (dua) orang yang tinggal
dalam kelompok untuk menjelaskan
kepada

kelompok

lain

yang

berkunjung ke kelompoknya.
22. Guru

mencatat

semua

kejadian

selama window shoping berjalan.
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23. Peserta didik baik sebagai tamu
maupun

penjaga

berbagi

pengalaman

dari

window

hasil

shoping tersebut.
24.

Peserta didik dan Guru melakukan
verifikasi

dari

pengalaman
shoping

dari

dengan

hasil

berbagi

hasil

window

merujuk

pada

sumber-sumber yang relevan (buku
referensi dan internet).
Generalization

25. Guru memberikan penguatan atas
jalannya diskusi melalui window

(menarik
kesimpulan)

shoping tersebut.
26. Guru

memberikan

reward/

penghargaan berupa bintang pada
kelompok yang terlibat aktif.
27.

Peserta didik bersama-sama dengan
guru membuat kesimpulan akhir
mengenai

keberagaman

suku,

agama, ras dan antargolongan dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
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Kegiatan Penutup
5
28. Mengagendakan materi atau tugas
projek /produk /portofolio /unjuk
kerja yang harus dipelajari pada
pertemuan berikutnya di luar jam
sekolah atau di rumah.
29. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru
bersama

peserta

melakukan

didik

refleksi

dapat
terkait

pelaksanaan pembelajaran hari itu.
30. Guru

mengajak

menyanyikan

lagu

peserta
daerah

didik
Rasa

Sayange.
31.

Guru

mengakhiri

pembelajaran

dengan mengucapkan rasa syukur
kepada Allah SWT, Tuhan YME
bahwa pertemuan kali ini telah
berlangsung dengan baik dan lancar
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 1
Nama Kelompok

:

………………

Tujuan

: Memahami keberagaman suku, agama, ras dan
antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Mata Pelajaran

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Petunjuk Penggunaan:
1. Amati format lembar kerja dan ikuti arahan yang disampaikan oleh guru
Kerjakan secara berkelompok 4-5 orang dengan penuh percaya diri dan
rasa tanggung jawab.
2. Diskusikan dan buatlah simpulan dengan bahasa anda sendiri dari
pertanyaan yang ada di bawah ini.
3. Presentasikan hasil pekerjaan kelompok anda di depan kelas.
4. Catat dan tanggapi semua hasil diskusi untuk bahan simpulan.
Selamat Bekerja dan jaga kekompakan
Pertanyaan lembar kerja:
1. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang
tersebar lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai
Merauke.
Deskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia.

2. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan suatu hal yang
menjadikan bangsa ini unik dan berbeda dengan bangsa lainnya di dunia
Deskripsikan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat
Indonesia.
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3. Analisislah keberagaman masyarakat di Indonesia dengan mengisi tabel di
bawah ini:
No

Provinsi

Suku

Keberagaman ditinjau dari segi
Agama/kepercayaan Ras Antargolongan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dst
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4. Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau
mengubah dirinya sendiri.
Analisislah arti penting memahami keberagaman dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika

5. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk karena
berasal dari berbagai macam suku, agama, ras dan antargolongan.
Analisislah

faktor

yang

menyebabkan

adanya

keberagaman

masyarakat Indonesia

6. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam. Perbedaan itu
adalah
anugerah yang harus kita syukuri. Dengan keragaman, kita
menjadi bangsa yang besar dan arif dalam bertindak.
Analisislah perilaku positif terhadap keberagaman suku, agama, ras
dan antargolongan di Indonesia.
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 2
Nama Kelompok
Tujuan
Mata Pelajaran

: ………………
: Memahami keberagaman suku, agama, ras dan
antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Petunjuk Penggunaan:
1. Amati format lembar kerja dan ikuti arahan yang disampaikan guru.
2. Kerjakan secara berkelompok dengan

penuh percaya diri dan rasa

tanggung jawab.
3. Buatlah semua jawaban pada kertas plano dengan kreasi dan inovasi, lalu
tempelkan pada dinding kelas.
4. Lakukan presentasi dengan teknik window shoping.
Selamat Bekerja dan tetap semangat.
Pertanyaan lembar kerja
1.

Tantangan bangsa Indonesia saat ini bukan melawan penjajah atau
pemberontak, juga bukan melawan kelompok yang ingin mengubah
ideologi negara.
Analisis tantangan bagi keberagaman masyarakat di Indonesia.
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2. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang beragam, di mana menjadi
ciri khas yang patut dijaga dan dilestarikan. Keberagaman bukanlah
penghalang melainkan pendorong agar kita satu padu.
Analisislah keberagaman di Indonesia agar tidak menimbulkan
perpecahan
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C. Bahan Bacaan

Keberagaman dalam masyarakat Indonesia
a. Faktor Penyebab Keberagaman Masyarakat Indonesia
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi
dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara
berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa
Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang
terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut
dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosialbudaya, dan

ekonomi.

Gambar 2 Senyum ceria anak Indonesia
Sumber:dokumen kemdikbud

Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan
dan keindahan wilayah Negara Indonesia.
Keberagaman dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi ketetapan
Tuhan Yang Maha Kuasa. Keberagaman merupakan anugerah yang patut
disyukuri karena tidak mudah mengelola keberagaman di Indonesia.
Pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia sebaiknya mendorong
keragaman itu menjadi sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan
dan kesatuan bangsa. Menghormati keberagaman adalah sikap terpuji
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sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragam pula.
Keberagaman dalam masyarakat juga menjadi tantangan karena
tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat
mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antarsuku, pemeluk
agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya perlu dilakukan, melalui
dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi,
dan

saling

menghormati.

Keberagaman

masyarakat

Indonesia

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun
luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri,
dan masyarakat. Secara umum keberagaman masyarakat Indonesia
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor Letak strategis wilayah Indonesia
Letak Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada 6o Lintang
Utara, 11o Lintang Selatan dan 95o Bujur Timur, 141o Bujur Barat.
Terletak di Asia Tenggara, melintang di garis khatulistiwa diantara
Benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Pasifik dan
Samudera Indonesia (Hindia).

Yang mengakibatkan wilayah

Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas
perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga
pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia.
Karakteristik dari posisi Indonesia tersebut menjadikan Indonesia
sebagai negara terbuka. Artinya, negara Indonesia sangat mudah
untuk mengadakan kontak budaya dengan bangsa asing melalui jalur
pelayaran dunia. Karakteristik dari keberadaan Indonesia di jalur
dunia tersebut yaitu : Benua Asia di sebelah utara Indonesia
merupakan bangsa Asia yang mempunyai adat timur. Secara
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somatologis bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai bangsa
Asia. Hal ini berarti bangsa Indonesia akan lebih mudah menerima
budaya dari Asia karena adanya kesamaan asal-usul. Budaya timur
lebih kental dengan kepatuhan pada etika yang hampir sama dengan
budaya bangsa Indonesia.
Benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia merupakan
benua imigran bangsa Eropa, yaitu bangsa Inggris. Dengan demikian,
budaya yang berkembang merupakan budaya bangsa barat. Mereka
lebih cenderung mengembangkan budaya liberal yang sedikit banyak
akan berpengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia.
Apalagi sekarang ini banyak kerjasama terutama dalam bidang
pendidikan dengan Australia.
Jalur lalu lintas laut yang menghubungkan antara Samudra Pasifik
dengan Hindia dalam catatan sejarah menjadi pesat pada abad
pertengahan. Ramainya lalu lintas perdagangan antarnegara yang
mau tidak mau harus melalui Indonesia menyebabkan banyak
pedagang asing yang singgah di Indonesia. Bahkan mereka mulai
menetap di beberapa daerah di Indonesia. Masuknya agama Hindu
dan Buddha dimulai dengan singgahnya para pedagang dari India
yang kemudian menyebarkan agama tersebut. Perdagangan dengan
bangsa Gujarat di India dan Arab dengan membawa agama Islam
menorehkan warna Islami dalam perkembangan budaya di beberapa
suku bangsa Indonesia.
Datangnya bangsa Portugis ke Indonesia yang menyebarkan agama
Katolik kemudian berkembang di beberapa daerah. Bangsa Belanda
dengan VOC-nya yang semula bertujuan dagang kemudian berubah
menjadi kolonial. Selama 3,5 abad bangsa Belanda menguasai bangsa
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Indonesia yang tentunya berpengaruh terhadap budaya di Indonesia.
Bersama dengan VOC terdapat para misionaris yang menyebarkan
agama Kristen.
2. Faktor Letak Geografis
Indonesia merupakan negara yang sangat luas yang terdiri dari
kepulauan. Setiap pulau dibatasi oleh lautan di sekelilingnya. Di
samping itu, Indonesia juga merupakan negara vulkanis dengan
banyak pegunungan, baik gunung berapi ataupun yang bukan berapi.
Karena kedua faktor tadi, maka di Indonesia terjadi isolasi geografi .
Isolasi geografi adalah pembatasan suatu daerah oleh karena keadaan
alam, yaitu laut dan gunung.
Isolasi akibat laut menyebabkan munculnya hambatan dalam
melakukan hubungan diantara masing-masing pulau, walaupun tidak
sama sekali terputus. Masing-masing pulau kemudian berkembang
sesuai dengan alam yang ada di sekitar daerahnya. Oleh karena itu,
antara satu pulau dengan pulau lain mempunyai suku bangsa yang
berbeda kebudayaannya. Contohnya antara pulau Kalimantan dengan
pulau Sulawesi mempunyai suku bangsa dengan budaya yang
berbeda-beda. Di Kalimantan terdapat suku bangsa dominan, yaitu
suku Dayak. Sedangkan di Sulawesi terdapat banyak suku bangsa yang
berbeda tanpa ada dominasi. Begitu pula antara pulau Jawa dengan
pulau Bali yang dipisahkan oleh selat Bali. Walaupun dalam sejarah
tercatat bahwa suku bangsa Bali berasal dari suku bangsa Jawa, tetapi
dalam perkembangan kebudayaanya diantara kedua suku bangsa
tersebut memiliki perbedaan.
Isolasi akibat gunung yang tinggi menghambat hubungan antara satu
daerah dengan daerah lain. Dalam satu pulau terdapat banyak suku
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bangsa yang pada dasarnya masih memiliki kesamaan budaya, tetapi
dapat pula terjadi perbedaan yang menyolok antara suku bangsa yang
satu dengan suku bangsa lainnya, contohnya di pulau Jawa terdapat
suku bangsa Sunda dan Jawa. Kedua suku tersebut mempunyai
kebudayaan yang berbeda, walaupun tetap ada beberapa bagian
budaya yang masih sama.

3. Faktor Agama
Masuknya agama dapat memengaruhi perkembangan budaya pada
suku-suku bangsa tertentu,yang menyebabkan terjadinya perbedaan
budaya. Bangsa Indonesia pada zaman dahulu sudah mengenal
kepercayaan berupa animisme dan dinamisme sebelum masuknya
agama ke Indonesia. Perkembangan lebih lanjut ada sebagian dari
masyarakat yang mencampuradukkan antara kepercayaan lokal
dengan agama. Adapun proses masuknya dan perkembangan agamaagama di Indonesia akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:
Agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia hampir bersamaan.
Tetapi bukti sejarah menyatakan bahwa agama Buddha lebih dulu
masuk ke Indonesia, baru kemudian agama Hindu. Hal ini dapat
dilihat dari keberadaan candi yang menjadi simbol agama Hindu dan
Buddha. Agama Hindu berkembang pada masyarakat Bali dan
Lombok. Sedangkan pengaruh agama Buddha ada di sebagian
masyarakat Jawa dan beberapa masyarakat di luar suku Jawa.
Agama Islam pada awalnya masuk ke Indonesia dibawa oleh para
pedagang Gujarat dari India. Kemudian bangsa Arab datang ke
Indonesia sambil melakukan perdagangan. Pengaruh agama Islam
tampak nyata dalam perkembangan budaya di beberapa suku bangsa.
Suku bangsa yang perkembangan budayanya dipengaruhi oleh agama
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Islam diantaranya adalah Suku Minangkabau, Aceh, Sunda, Banjar,
Makassar, dan sebagainya.
Agama Katolik yang dibawa oleh bangsa Portugis berkembang pesat
pada suku bangsa Flores dan Timor. Agama Kristen memengaruhi
kebudayaan di beberapa suku bangsa diantaranya adalah suku bangsa
Ambon, Batak, Minahasa, dan sebagian suku bangsa lainya. Pada suku
bangsa Jawa mempunyai keunikan tersendiri dengan berkembangnya
semua

agama

dan

kepercayaan

pada

masyarakatnya.

Pada

masyarakat Jawa terjadi perkembangan sinkretisme dari semua
agama dan kepercayaan yang terwujud dalam budaya kejawen.

4. Faktor Sejarah
Dalam sejarah, dinyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan
bangsa imigran yang datang dari daerah Yunan Selatan (Indocina).
Pada waktu itu bangsa Yunan Selatan sudah mulai berkembang
dengan membawa kebudayaannya ke Indonesia. Masuknya bangsa
Yunan Selatan ke Indonesia terjadi secara bergelombang. Gelombang
masuknya bangsa imigran tersebut dapat dibagi menjadi:

1) Gelombang pertama
Gelombang pertama disebut dengan Proto Melayu. Proto artinya
pertama, jadi hal ini dapat diartikan sebagai golongan pertama
yang datang ke Indonesia. Bangsa yang datang pada gelombang
pertama ini kemudian menetap di beberapa bagian daerah di
Indonesia. Mereka menurunkan suku bangsa Batak dan Toraja.
Secara fisik kedua suku bangsa tersebut mempunyai kemiripan.
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2) Gelombang kedua
Gelombang kedua yaitu bangsa Yunan Selatan yang masuk
belakangan. Gelombang ini disebut dengan Deutero Melayu atau
Neo Melayu. Deutero atau neo mempunyai arti baru, jadi hal ini
menunjukkan

bahwa

bangsa

tersebut

adalah

yang

lebih

belakangan masuk/datang ke Indonesia. Bangsa neo melayu ini
menetap di banyak daerah di Indonesia yang menurunkan sukusuku bangsa selain suku yang datang terdahulu. Hampir semua
suku bangsa di Indonesia adalah keturunan dari bangsa neo
melayu.
Sejalan dengan berkembangnya zaman, maka kemudian datanglah
bangsa-bangsa asing di Indonesia. Mereka kemudian beradaptasi
dan berasimilasi dengan suku bangsa setempat, sehingga terjadi
pembauran yang kemudian menjadi ciri budaya daerah. Bangsa
asing yang datang kemudian menjadi penduduk asli dari daerah
tersebut dan berbaur dengan suku asli adalah bangsa India, Arab,
Belanda, dan Cina.

5. Faktor Perbedaan kondisi alam / Iklim
Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah
subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, laut
mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam,
tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya.
Masyarakat

di

daerah

pantai

berbeda

dengan

masyarakat

pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian,
makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan.
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Berdasarkan pembagian iklim matahari, iklim di Indonesia secara
umum adalah berupa iklim tropis yang panas. Iklim yang ada di suatu
daerah dapat berbeda dengan daerah lain, hal ini dinamakan dengan
iklim setempat. Faktor iklim setempat dapat menyebabkan perbedaan
tata cara hidup masyarakat. Hal ini memengaruhi pula pola perilaku
masyarakatnya.
Daerah yang mempunyai iklim yang panas dengan banyak sinar
matahari dan curah hujannya akan menjadi daerah yang subur.
Karena itu, masyarakat pada daerah seperti itu pola hidup dan mata
pencahariannya adalah menjadi petani. Daerah-daerah pertanian pada
umumnya terdapat di daerah dataran rendah. Banyak suku bangsa di
Indonesia yang hidup di daerah dataran rendah dengan mata
pencaharian utama sebagai petani. Oleh sebab itu, negara Indonesia
dikenal sebagai negara agraris.
Sedangkan pada daerah yang berupa dataran tinggi dengan
karakteristik seperti itu akan berkembang masyarakat yang hidup
dengan berkebun. Masyarakat yang memiliki pola hidup petani
misalnya pada suku Sunda, Jawa, dan Melayu yang pada umumnya
berada di wilayah Indonesia bagian barat dan beberapa di daerah
bagian tengah.

6. Faktor Keadaan transportasi dan komunikasi
Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga memengaruhi
perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa
masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun
jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya sarana yang terbatas
juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia.
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7. Faktor Penerimaan masyarakat terhadap perubahan
Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru baik yang datang dari
dalam maupun luar masyarakat membawa pengaruh terhadap
perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah
menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat
perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan
pada budaya sendiri, tidak mau menerima budaya luar.
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b. Keberagaman Suku
Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Koentjaraningrat,
suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan
budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran
dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku
bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongangolongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan
umum

berkaitan

dengan

asal-usul

dan

tempat

asal

serta

kebudayaan.

Gambar 3 Lompat batu suku Nias
Sumber:www.budayaindonesia.org

Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat
yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan “Bhinneka Tunggal
Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang
ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan
bahasa. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik
yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang
berbeda, namun selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki
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persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan
kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan.

Gambar 4 Kemajemukan suku bangsa Indonesia
Sumber:www.budayaindonesia.com

1) Persebaran Daerah Asal Suku Bangsa di Indonesia
Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran
dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Orang-orang yang
tergolong dalam satu suku bangsa tertentu, pastilah mempunyai
kesadaran

dan

identitas

diri

terhadap

kebudayaan

suku

bangsanya, misalnya dalam penggunaan bahasa daerah serta
mencintai kesenian dan adat istiadat. Suku-suku bangsa yang
tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa,
persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis,
perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia.
perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di
suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut ini:
 Tipe fisik, seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain.
 Bahasa yang dipergunakan, misalnya bahasa Batak, bahasa
Jawa, bahasa Madura, dan lain-lain.
 Adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan
upacara kematian.
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 Kesenian daerah, misalnya tari Janger, tari Serimpi, tari
Cakalele, dan tari Seudati.
 Kekerabatan, misalnya patrilineal (sistem keturunan menurut
garis ayah) dan matrilineal (sistem keturunan menurut garis
ibu).
 Batasan fisik lingkungan, misalnya Badui dalam dan Badui luar.
Jumlah suku bangsa di Indonesia menurut sensus BPS tahun
2010 sebanyak 1.340 suku.
Persebaran suku bangsa di Indonesia sebagai berikut :
 Nanggroe Aceh Darussalam : Aceh , Alas , Gayo , Kluet , Simelu ,
Singkil, Tamiang, Ulu.
 Sumatera Utara : Karo , Nias , Simalungun , Mandailing , Dairi ,
Toba , Melayu , PakPak , maya-maya.
 Sumatera Barat : Minangkabau , Mentawai , Melayu , guci,
jambak
 Riau: Melayu, Siak, Rokan, Kampar, Kuantum Akit, Talang
Manuk, Bonai, Sakai, Anak Dalam, Hutan, Laut.
 Kepulauan Riau : Melayu, laut
 Bangka Belitung : Melayu
 Jambi : Batin, Kerinci, Penghulu, Pewdah, Melayu, Kubu, Bajau.
 Sumatera Selatan : Palembang, Melayu, Ogan, Pasemah,
Komering, Ranau Kisam, Kubu, Rawas, Rejang, Lematang, Koto,
Agam
 Bengkulu : Melayu, Rejang, Lebong, Enggano, Sekah, Serawai,
Pekal, Kaur, Lembak
 Lampung : Lampung, Melayu, Semendo, Pasemah, Rawas,
Pubian, Sungkai, Sepucih
 DKI Jakarta : Betawi
 Banten : Banten
 Jawa Barat : Sunda, Badui
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 Jawa Tengah : Jawa, Karimun, Samin, Kangean
 D.I.Yogyakarta : Jawa
 Jawa Timur : Jawa , Madura , Tengger, Asing
 Bali : Bali, Jawa, Madura
 NTB : Bali, Sasak, Bima, Sumbawa, Mbojo, Dompu, Tarlawi,
Lombok
 NTT : Alor, Solor, Rote, Sawu, Sumba , Flores, Belu, Bima
 Kalimantan Barat : Melayu, Dayak (Iban Embaluh, Punan,
Kayan, Kantuk, Embaloh, Bugan, Bukat), Manyuke
 Kalimantan Tengah : Melayu, Dayak (Medang, Basap, Tunjung,
Bahau, Kenyah, Penihing, Benuaq), Banjar, Kutai, Ngaju,
Lawangan, Maayan, Murut, Kapuas
 Kalimantan Timur : Melayu, Dayak (Bukupai, Lawangan,
Dusun, Ngaju, Maayan)
 Kalimantan Selatan : Melayu , Banjar, Dayak, Aba
 Sulawesi Selatan : Bugis, Makassar, Toraja, Mandar
 Sulawesi Tenggara : Muna, Buton, Totaja, Tolaki, Kabaena,
Moronehe, Kulisusu, Wolio
 Sulawesi Tengah : Kaili, Tomini, Toli-Toli, Buol, Kulawi,
Balantak, Banggai, Lore
 Sulawesi Utara : Bolaang-Mongondow, Minahasa, Sangir,
Talaud, Siau, Bantik
 Gorontalo : Gorontalo
 Maluku : Ambon, Kei, Tanimbar, Seram, Saparua, Aru, Kisar
 Maluku Utara : Ternate, Morotai, Sula, Taliabu, Bacan, Galela
 Papua Barat : Waigeo, Misool, Salawati, Bintuni, Bacanca
 Papua Tengah : Yapen, Biak, Mamika, Numfoor
 Papua Timur : Sentani, Asmat, Dani, Senggi
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2) Sikap Menghormati Keragaman Suku Bangsa
Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang
mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari
keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang
beranekaragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa
Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa
Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera
kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa, serta
Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara. Sebagai bangsa
Indonesia, kita

harus bersatu agar menjadi satu kesatuan yang

bulat dan utuh. Dengan demikian, akan terjadi kesamaan langkah
dan tingkah laku bangsa Indonesia. Dengan berpedoman pada
Pancasila, bangsa Indonesia harus dapat meningkatkan rasa
persaudaraan dan dengan berbagai suku. Upaya yang dapat
dilakukan diantaranya membiasakan bersahabat, saling bantu
dengan sesama warga dan gotong royong.
Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan,
sebangsa, dan sehati dalam kekuatan wilayah nasional dengan
segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah.
Dalam mengembangkan sikap menghormati terhadap keragaman
suku bangsa, dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan
sehari-hari, diantaranya adalah sebagai berikut :
a. kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya
dalam sebuah keluarga.
b. antara warga masyarakat terdapat semangat tolong menolong,
kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

66

Unit Pembelajaran
Keberagaman Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan
Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
c. dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan
dengan melalui musyawarah.
d. terdapat

kesadaran

dan

sikap

yang

mengutamakan

kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan
golongan.
Sikap dan keadaan seperti tersebut di atas harus dijunjung tinggi
serta dilestarikan. Hal lain yang dapat memperkokoh persatuan
dan kesatuan bangsa, melalui pertukaran kesenian daerah dari
seluruh pelosok tanah air. Dengan adanya kegiatan pertukaran
kesenian daerah

memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia,

antara lain:
a. dapat saling pengertiaan antarsuku bangsa
b. dapat lebih mudah mencapai persatuan dan kesatuan
c. dapat mengurangi prasangka antarsuku
d. dapat menimbulkan rasa kecintaan terhadap tanah air dan
bangsa.
e. Keberagaman Agama dan Kepercayaan
Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan)
dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah
yang

berhubungan

dengan

pergaulan

antarmanusia

dan

lingkungannya. Keberagaman agama antara lain dipengaruhi oleh
letak geografis di jalur perdagangan internasional. Dukungan
kekayaan alam yang melimpah dan diperlukan oleh bangsa lain, maka
para pedagang asing datang ke Indonesia. Selain melakukan kegiatan
berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama dan kepercayaan
yang mereka yakini. Agama Hindu dan Budha masuk dibawa oleh
bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia, kemudian
menyusul para pedagang Gurajat menyebarkan ajaran Islam.
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Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan
Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Kong Hu
Chu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena
sebelumnya masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti
animisme dan dinamisme. Juga sifat keterbukaan masyarakat
Indonesia menerima budaya lain.
Enam agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu:
agama Islam, Kristen (Protestan) dan Katolik, Hindu, Buddha, dan
Kong Hu Chu. Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah melarang
pemeluk Kong Hu Chu melaksanakan agamanya secara terbuka.
Namun, melalui Keppres No. 6/2000, Presiden Abdurrahman Wahid
mencabut larangan tersebut. Ada juga penganut agama Yahudi,
Saintologi, Raelianisme dan lain-lainnya, meskipun jumlahnya sedikit.
Menurut Penetapan Presiden (Penpres) No.1/PNPS/1965 junto
Undang-undang No.5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan
Penodaan agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan
bahwa Agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk
Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu
Chu.

Meskipun

demikian

bukan

berarti

agama-agama

dan

kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Bahkan pemerintah berkewajiban mendorong dan membantu
perkembangan agama-agama tersebut.
Sebenarnya tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau
agama resmi dan tidak resmi di Indonesia, kesalahan persepsi ini
terjadi karena adanya SK (Surat Keputusan) Menteri dalam negeri
pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP yang
hanya menyatakan kelima agama tersebut. Tetapi SK (Surat
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Keputusan) tersebut telah dianulir pada masa Presiden Abdurrahman
Wahid karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undangundang Dasar 1945 tentang Kebebasan beragama dan Hak Asasi
Manusia. Selain itu, pada masa pemerintahan Orde Baru juga dikenal
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang ditujukan kepada
sebagian orang yang percaya akan keberadaan Tuhan, tetapi bukan
pemeluk salah satu dari agama mayoritas.
Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat
diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman
tersebut. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar,
membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap
orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati
didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan
keyakinan, serta keikhlasan sesama apa pun agama, suku, golongan,
ideologi atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul dalam
masyarakat yang beragam atau plural. Oleh karena itu, setiap individu
mengaplikasikan toleransi terhadap individu lainnya sehingga bangsa
Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antargolongan dapat
menjadi bangsa yang satu dan utuh (Budi Juliardi, 2015:47).

f. Keberagaman Ras
Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang
berbeda-beda yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa.
Istilah ras berasal dari bahasa Inggris, race. Dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan
ciri-ciri fisik dan garis keturunan manusia memiliki
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Gambar 5 Bhinneka Tunggal Ika
Sumber :

http://bentangbahasa.blogspot.com

perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciriciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka,
ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik
yang lain.
Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan
oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah
penyebaran ras di dunia serta letak dan kondisi geografis wilayah
Indonesia antara lain ras Malayu-Mongoloid, yang ada di Sumatera,
Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan dan Sulawesi. Kedua
adalah ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan
Nusa Tenggara Timur. Ketiga adalah ras Asiatic Mongoloid seperti
orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh
Indonesia. Terakhir adalah ras Kaukasoid yaitu orang India, Timur
Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika.
Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras
berpotensi menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan
kelompok-kelompok masyarakat tetapi juga merugikan bangsa
Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap warga negara

70

Unit Pembelajaran
Keberagaman Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan
Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan
persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Hal itu sesuai dengan
Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab bahwa
bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
tanpa membeda-bedakan ras.
g. Keberagaman Antargolongan
Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras,
tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di
Indonesia

dapat

dilihat

dari

struktur

masyarakatnya.

Struktur

masyarakat Indonesia menurut Syarif Moeis (2008) ditandai dengan dua
ciri atau dua titik pandang. Pertama, secara horizontal ditandai oleh
kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaanperbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara
vertikal, ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang
cukup tajam. Meskipun berbeda-beda golongan namun seluruh warga
negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Semboyan
Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu
dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa
Arti Penting Memahami Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal
Ika
Aspek kewilayahan menjelaskan, bahwa wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah merupakan negara kepulauan. UndangUndang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, menyebutkan
pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari
satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam
konsep wawasan nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah akan
tetapi menjadi unsur pemersatu. Kondisi kewilayahan negara Indonesia
sebagai negara kepulauan, dapat menyebabkan terjadinya perpecahan
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bangsa (disintegrasi). Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah
Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin
memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa
masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan.
Kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa
Indonesia menyimpan potensi menimbulkan konflik. Kenyataan juga
menunjukkan, bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi
konflik antarkelompok masyarakat yang dilatar

belakangi oleh

perbedaan-perbedaan tersebut. Kenyataan terjadinya konflik perlu
menjadikan perhatian bagi semua komponen bangsa agar dapat tetap
mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
Atas dasar dua alasan tersebut, maka penting sekali memahami
keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditujukan untuk
mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kesadaran akan keberagaman yang
kita miliki, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan.
Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus
dampak negatif

bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan,
sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidak harmonisan bahkan
kehancuran bangsa dan negara.
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk karena
terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta
agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di
berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kenyataan
yang tak dapat ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia secara
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sederhana dapat disebut sebagai masyarakat yang beragam budaya,
kaya akan adat istiadat dan kaya akan bahasa-bahasa daerah yang unik.
Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat
dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat
majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat
Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat
kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan
kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Dengan jumlah
penduduk lebih dari 257.912.349 jiwa yang tinggal tersebar di pulaupulau di Indonesia (Tribunjateng.com 1 September 2016). Yang bila kita
bayangkan jumlah orang-orang tesebut sangatlah banyak dengan segala
macam karakter dan pola pikir yang pastinya berbeda antara yang satu
dan yang lainnya. Dengan kenyaataan tersebut, dapat dikatakan bahwa
Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman
budaya

atau

tingkat

keanekaragaman

heterogenitas

budaya

kelompok

yang
suku

tinggi.

Tidak

saja

bangsa

tetapi

juga

keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga
ke modern, dan kewilayahan.
Bagi bangsa Indonesia keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras
dan antargolongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga.
Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama kita
tetap

bersatu

dalam

perjuangan

mengisi

kemerdekaan

untuk

mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan
makmur.
Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan namun justru yang
menciptakan

kesatuan

bangsa.

Kesatuan

adalah

upaya

untuk

mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras dan agama untuk
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menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menciptakan manusia
dengan berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan melainkan untuk
saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan
negara kita, Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika adalah motto atau semboyan bangsa Indonesia.
Dalam buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
(2012:196) dimana dalam buku tersebut mengutip pendapat Suhandi
Sigit, menyatakan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan
dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di
masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular menulis
”Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena
parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinnêka
tunggal ika tan hana dharma mangrwa” (Bahwa agama Budha dan Siwa
(Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina
(Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua,
artinya tak ada dharma yang mendua). Ungkapan dalam bahasa Jawa
Kuno tersebut, secara harfiah mengandung arti bhinneka (beragam),
tunggal (satu), ika (itu) yaitu beragam satu itu.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara
Republik Indonesia, yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung
Garuda Pancasila mencengkeram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka
Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan : Berbeda-beda
tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa
walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa,
adat-istiadat,

ras

dan

agama

yang

beraneka

ragam

namun

keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Penjelmaan
persatuan bangsa dan negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam
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Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 1951 tentang lambang
Negara Republik Indonesia, yang diundangkan tanggal 28 Nopember
1951 dan termuat dalam Lembaran Negara Nomor II Tahun 1951.
Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia
terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama
namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan
negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara
Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan
Indonesia, dimana kita harus menerapkannya dalam kehidupan seharihari seperti hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu
dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa,
adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Tanpa adanya kesadaran sikap
dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika pasti akan
terjadi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
karena setiap orang hanya akan mementingkan diri atau daerahnya
sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara.
Pada masa kini dengan kemajuan komunikasi global dan meningkatnya
hubungan antarbudaya, menimbulkan pemikiran dan kesadaran bahwa
di balik keragaman tersebut timbul berbagai kekuatan dan kekayaan
budaya hingga timbulnya berbagai permasalahan sosial. Hal ini
berdasarkan adanya perbedaan pendapat yang memandang keragaman
budaya berupa kekayaan yang dikandung tiap budaya di dunia sebagai
sesuatu yang positif, sementara ada pula yang menganggap perbedaan
budaya tersebut mengakibatkan hilangnya rasa kemanusiaan dan
menjadi akar berbagai konflik. Kasus yang tengah riuh diperbincangkan
dalam berbagai media adalah kasus radikalisme dan terorisme yang
mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan beragam suku, bahasa,
agama, dan budaya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi
bangsa kita. Dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud
dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam
bahasa Indonesia. Di samping itu, dalam bidang pariwisata, potensi
keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di
Indonesia yang bisa mendatangkan devisa.
Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku, Agama, Ras dan
Antar Golongan di Indonesia
Semua manusia pada dasarnya sama. Membeda-bedakan perlakuan
terhadap sesama manusia karena warna kulit atau bentuk fisik lainnya
sebuah kesalahan. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam.
Perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Dengan
keragaman, kita menjadi bangsa yang besar dan arif dalam bertindak.
Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat
diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman
tersebut.

Sikap

toleran

berarti

menahan

diri,

bersikap

sabar,

membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orangorang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejatinya didasarkan
pada sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan
keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan,
ideologi atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul dalam
masyarakat yang beragam atau plural. Oleh karena itu, setiap individu
mengaplikasikan toleransi terhadap individu lainnya sehingga bangsa
Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antargolongan dapat
menjadi bangsa yang satu dan utuh (Budi Juliardi, 2015:47).
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Perilaku toleran terhadap keberagaman agama, suku, ras, dan
antargolongan dijelaskan di bawah ini :
a. Perilaku Toleran dalam Kehidupan Beragama
Semua orang di Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau
kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui
enam agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut adalah Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Chu. Negara menjamin
warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya
masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negara untuk
memeluk dan beribadah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, ”Negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu”. Dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui keberagaman
dalam agama itu benar-benar terjadi. Agama tidak mengajarkan untuk
memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk
perilaku kehidupan dalam keberagaman agama di antaranya
diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :
1). Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan
benar.
2). Menghormati agama yang diyakini orang lain.
3). Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada
orang lain.
4). Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama
lain
Perilaku baik dalam kehidupan keberagaman beragama tersebut
harus kita laksanakan. Tidak hanya di lingkungan keluarga, namun
juga di sekolah, masyarakat serta dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
b. Perilaku Toleran Terhadap Keberagaman Suku dan Ras di
Indonesia
Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia
yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan
dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang
lain.
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Gambar 6 Contoh suku Bangsa di Indonesia,

Perbedaan suku dan ras tidak berarti bahwa suku dan ras yang lain
lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari orang lain. Baik dan
buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna kulit,
rupa wajah dan bentuk tubuh melainkan karena baik dan buruknya
dalam berperilaku. Oleh karena itu, sebaiknya kita berperilaku baik
kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut.
c. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Sosial Budaya
Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa
Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita tentu harus
bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa
Indonesia. Siapa lagi yang akan mempertahankan budaya bangsa jika
bukan kita sendiri.
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(a)

(b)

(c)

(d)
Gambar 7 Jenis tarian di Indonesia

Sumber : id.wikipedia.org.www.kompasiana.com, id.wikipedia.org, antaranews.com

Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam
mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan
dengan :
1) mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa
Indonesia
2) mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan
minat dan kesenangannya
3) merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri dan
4) menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia.
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d. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman antargolongan
Keberagaman yang ada di Indonesia itu sangat banyak tidak hanya
keberagaman suku, agama dan ras, tetapi juga dalam keberagaman
masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari
struktur masyarakatnya. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat
dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia
menurut Syarif Moeis (2008) ditandai dengan dua ciri. Pertama secara
horizontal ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial
berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama adat istiadat, dan
kedaerahan. Secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan
lapisan bawah yang cukup tajam.
Keberagaman antara golongan/kelompok dalam masyarakat merupakan
suatu gejala yang selalu ada dalam setiap kehidupan manusia. Pastinya
kita menyadari bahwa sejak lahir sampai meninggal dunia menjadi
anggota kelompok dan terikat dengan kelompok. Sejak lahir kita menjadi
anggota keluarga, menjadi warga desa, kecamatan, kabupaten, provinsi
dan negara. Kita juga akan menjadi anggota berbagai macam dan jenis
kelompok, mulai menjadi kelompok teman bermain, organisasi sekolah,
organisasi bidang sosial, politik seni, ekonomi dan lain sebagainya.
Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat itu disebut “social
stratification” atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan
kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan
kelas-kelas secara bertingkat. Hal itu diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas
sedang

dan

kelas

rendah

dengan

ditandai

oleh

adanya

ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan
kelompok di dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, dalam kelas
sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar
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kedudukan atau status sosial sehingga menyebabkan perbedaan antara
hak dan kewajiban.
Dasar atau ukuran yang umum digunakan untuk menggolongkan anggota
masyarakat ke dalam suatu lapisan sosial adalah sebagai berikut:
1. Ukuran Kekayaan
Ukuran kekayaan adalah kepemilikan harta benda seseorang dilihat
dari jumlah dan materiil saja. Biasanya orang yang memiliki harta
dalam jumlah yang besar akan menempati posisi teratas dalam
penggolongan

masyarakat

berdasarkan

kriteria

ini.

Golongan

berdasarkan ukuran kekayaan yaitu Si Kaya dan Si Miskin.
2. Ukuran kekuasaan dan wewenang
Ukuran kekuasaa dan wewenang adalah kepemilikan kekuatan atau
power seseorang dalam mengatur dan menguasai sumber produksi
atau pemerintahan. Biasanya ukuran ini dikaitkan dengan kedudukan
atau status sosial seseorang dalam bidang politik. Golongan
berdasarkan kekuasaan dan wewenang yaitu penguasa dan rakyat.
3. Ukuran kehormatan
Ukuran kehormatan dapat diukur dari gelar kebangsawanan atau
dapat pula diukur dari sisi kekayaan materiil. Orang yang mempunyai
gelar kebangsawanan yang menyertai namanya, seperti raden, raden
mas, atau raden ajeng akan menduduki strata teratas dalam
masyarakat. Golongan berdasarkan ukuran kehormatan yaitu Ningrat
dan jelata.
4. Ukuran Ilmu Pengetahuan
Ukuran ilmu pengetahuan artinya ukuran kepemilikan seseorang atau
penguasaan seseorang dalam hal ilmu pengetahuan. Kriteria ini dapat
pula disebut sebagai ukuran kepandaian dalam kualitas. Berdasarkan
ukuran ini, orang yang berpendidikan tinggi,

misalnya seorang
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sarjana akan menempati posisi teratas dalam stratifikasi sosial di
masyarakat.

Golongan

berdasarkan

ilmu

pengetahuan

yaitu

cendekiawan dan awam.
Stratifikasi sosial berdasarkan status yang diperoleh melalui usaha-usaha
tertentu yaitu:
a. Stratifikasi dalam bidang pendidikan
b. Stratifikasi dalam bidang pekerjaan
c. Stratifikasi dalam bidang ekonomi (kelas sosial)
Stratifikasi sosial yang diperoleh secara alami yaitu:
a. Stratifikasi sosial berdasarkan usia
b. Stratifikasi sosial karena senioritas
c. Stratifikasi sosial berdasarkan jenis kelamin
d. Stratifikasi sosial berdasarkan sistem kekerabatan
e. Stratifikasi sosial berdasarkan keanggotaan dalam kelompok tertentu.
Sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam
kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan kewajaran. Namun,
keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat dapat menyebabkan
terjadinya konflik. Hal ini dapat muncul apabila perasaan etnosentrisme
yang menganggap hanya kelompoknya atau golongan saja yang paling
baik dan sempurna, sementara golongan lainnya dianggap banyak
memiliki kekurangan.
Keberagaman antargolongan tidak boleh menyebabkan terjadinya
perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman
antargolongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan
kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga
negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa misalnya golongan kelas tinggi membantu golongan

82

Unit Pembelajaran
Keberagaman Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan
Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
kelas rendah. Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi
kepentingan nasional.
Meskipun berbeda-beda golongan namun seluruh warga negara hidup
dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka
Tunggal Ika, yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu
dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman
masyarakat ditandai oleh adanya segmentasi dalam bentuk kelompokkelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain.
Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kesatuan-kesatuan sosial dan
organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial
membentuk golongan-golongan di masyarakat. Setiap golongan terdiri
dari dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain
dalam sebuah struktur.
Keberagaman antargolongan tidak boleh menyebabkan terjadinya
perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman
antargolongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan
kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga
negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa misalnya golongan kelas tinggi membantu golongan
kelas rendah.
Keberagaman antargolongan/antarkelompok dalam masyarakat harus
dijadikan potensi untuk me(atasan) akan membutuhkan golongan bawah
(bawahan/karyawan)

dan

mempersatukan

bangsa,

sebab

pada

prinsipnya antara golongan yang satu dengan golongan lainnya saling
membutuhkan. Sebagai contoh; Dalam perusahaan golongan atas begitu
juga dalam pemerintahan, pejabat pemerintah membutuhkan rakyat.
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Gambar 8 Pembangunan jalan perbatasan Indonesia – Malaysia
Sumber : finance.detik.com

Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah
terjadi upaya untuk menggantikan bentuk negara. Misalnya, menggantikan
bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi pada tahun
1949 sampai dengan tahun 1950 dengan dibentuknya Republik Indonesia
Serikat. Akan tetapi, upaya untuk menggantikan bentuk negara itu tidak
bertahan lama. Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Hingga saat ini
negara kesatuan itu tetap dipertahankan.
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A. Pembahasan Soal-soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
1. Jawaban: B (1), (2) dan (4)

Pembahasan
faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia:
1. Letak strategis wilayah Indonesia
2. Letak geografis
3. Agama
4. Sejarah
5. Perbedaan kondisi alam/iklim
6. Keadaan transportasi dan komunikasi
7. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan
2. Jawaban: D (Persatuan dalam keberagaman)

Pembahasan
Kedudukan bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional
a. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional
b. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional
c. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia
d. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antarbudaya dan antar
daerah
3. Jawaban: A (Toraja)

Pembahasan
Rambu Solo’ merupakan upacara pemakaman adat di Toraja yang
dilaksanakan berhari-hari dengan menggunakan biaya yang sangat besar
4. Jawaban: D ( Menyaksikan festival budaya antardaerah)
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Pembahasan
Sikap menghargai keberagaman dalam masyarakat,misalnya:
a. Tidak mengejek agama yang lain
b. Tidak mengganggu peribadatan teman yg berbeda agama
c. Tidak menjelek-jelekkan teman
d. Tidak memusuhi teman yang tidak sependapat
5. Jawaban: A (Menghormati adat istiadat yang ada di dalam masyarakat
tersebut)

Pembahasan
Sikap terhadap kebiasaan suku yang berbeda,antara lain:
a. Terbuka untuk mempelajari suku bangsa dan budaya yang berbeda
dengan kita.
b. Ikut serta dalam kegiatan budaya, pawai budaya, arak-arakan, kirab
budaya, atau bentuk pameran kebudayaan lain yang diselenggarakan
oleh teman-teman dengan suku bangsa dan budaya yang berbeda
c. Berteman dengan orang-orang yang berasal dari suku dan budaya
yang berbeda dengan kita
d. Tidak menganggap diri kita sendiri unggul karena suku bangsa dan
budaya yang kita miliki dan membuat suku bangsa serta budaya orang
lain lebih rendah
e. Bersikap toleransi dan tidak menghina budaya lain
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B. Pembahasan Soal-soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
6. Jawaban: C (Keanekaragaman budaya menjadi aset pariwisata)

Pembahasan
Dampak positif keanekaragaman budaya
a. Kekayaan negara
b. Membentuk masyarakat yang toleran
c. Meningkatkan pendapatan negara
d. Menjadi daya tarik bagi turis asing
7. Jawaban: A (Papua)

Pembahasan
Tarian Yospan,merupakan tari pergaulan atau persahabatan antara
pemuda dan pemudi masyarakat Papua. Yospan merupakan singkatan
dari Yosim Pancar gabungan dari dua tarian rakyat papua yakni Yosim
dan juga Pancar.
8. Jawaban: A (Melaksanakan lomba antarkelas yang menampilkan budaya
daerah)

Pembahasan
Perilaku melestarikan budaya daerah agar tidak punah
a. Ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian
kebudayaan
b. Mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga
kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan
c. Mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan
budaya orang lain
d. Mempraktikkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan seharihari, misalnya budaya berbahasa
e. Menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan
yang kita miliki
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f. Menghindari sikap primordialisme dan etnosentrisme
9. Jawaban: D (Jenis makanan,desain pakaian dan bentuk rumah tinggal)

Pembahasan
Contoh keanekaragaman masyarakat di bidang budaya
a. Keragaman budaya ,lagu daerah,alat musik,tarian,upacara adat,seni
pertunjukan,suku bangsa
b. Jenis makanan,desain pakaian dan bentuk rumah tinggal
10. Jawaban: A (Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai
dengan minat dan kesenangannya)

Pembahasan
Perilaku dan semangat kebangsaan dalam keberagaman budaya dan
bangsa:
a. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa
Indonesia
b. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan
minat dan kesayangannya
c. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri
d. Menyaring budaya yang masuk ke dalam bangsa Indonesia
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C. Mengembangkan Soal HOTS
Tabel 15 Format Kisi-kisi USBN
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

2

Kompetensi yang
Diuji
3.4
Mengidentifikasi
keberagaman suku,
agama, ras dan
antargolongan
dalam
bingkai
Bhinneka Tunggal
Ika
3.4
Mengidentifikasi
keberagaman suku,
agama, ras dan
antargolongan
dalam
bingkai
Bhinneka Tunggal
Ika

Lingkup
Materi

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: PPKn
: 120 menit
: 1
: 2017/2018
Materi

Keberagaman
suku, agama,
ras, dan
antargolonga
n dalam
bingkai
Bhinneka
Tunggal Ika

Keberagaman
dalam
Masyarakat
Indonesia

Keberagama
n suku,
agama, ras,
dan
antargolong
an dalam
bingkai
Bhinneka
Tunggal Ika

Faktor
penyebab
keberagaman
masyarakat
Indonesia

Indikator
Soal
Peserta didik
dapat
menentukan
perbuatan yang
merusak
keberagaman
dalam bingkai
Bhinneka
Tunggal Ika.

Peserta didik
dapat
menganalisis
faktor
penyebab
keberagaman
masyarakat
Indonesia

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

L3

PG

2

L3

Uraian
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Tabel 16 Format Kartu Soal Pilihan Ganda

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

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

: PPKn

Nama Penyusun

: Aldi

KOMPETENSI
DASAR
3.4 Mengidentifikasi
keberagaman suku,
agama, ras dan
antargolongan
dalam bingkai
Bhinneka Tunggal
Ika

Buku Sumber :
.Kementerian
pendidikan
dan
kebudayaan RI. 2017 Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan kelas
VII Revisi. Jakarta : Kementerian
Pendidikan dan kebudayaan RI.

9

(4) Jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu
(5) Korupsi
Pernyataan yang menunjukkan perbuatan yang dapat merusak keberagaman dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika adalah … .
A. (1),(2) dan (3)
B. (2),(3) dan (5)

Ika

C. (1),(3) dan (5)
D. (3),(4) dan (5)

MATERI
Keberagaman dalam
Masyarakat
Indonesia
INDIKATOR SOAL
Peserta didik dapat
menentukan
perbuatan
yang
merusak
keberagaman dalam
bingkai
Bhinneka
Tunggal Ika.

(2) Memperkuat penegakan hukum
(3) Pertikaian para elite politik

antargolongan
Tunggal

Penalaran

Nomor
Soal
(1) Menonjolkan perbedaan agama dan suku

Suku,agama,ras,dan

Bhinneka

x

RUMUSAN BUTIR SOAL

Keberagaman

bingkai

Apli
kasi

Perhatikan pernyataan di bawah ini!

LINGKUP MATERI

dalam

Pengetahuan/
Pemahaman

Kunci
Jawaban
C
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Tabel 17 Format Kartu Soal Uraian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018-2019
Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajara
n

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

: VII

Bentuk Soal

: Uraian

: PPKn

Nama Penyusun

: Aldi

KOMPETENSI
DASAR

3.4
Mengidentifika
si keberagaman
suku, agama,
ras dan
antargolongan
dalam bingkai
Bhinneka
Tunggal Ika
LINGKUP
MATERI
Keberagaman
Suku,
agama,ras,dan
antargolongan
dalam bingkai
Bhinneka
Tunggal Ika
MATERI

Buku Sumber :
Kementerian pendidikan dan
kebudayaan RI. 2017
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan kelas VII
Revisi. Jakarta : Kementerian
Pendidikan dan kebudayaan
RI.

Pengetahuan/
Pemahaman

Apli
kasi

x

Penalar
an

RUMUSAN BUTIR SOAL
Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat
banyak perbedaan dalam berbagai bidang.Perbedaan tersebut dalam hal
suku,agama,ras dan antargolongan. Analisislah faktor penyebab
Nomo
keberagaman tersebut!
r Soal
2
Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia
1. Letak strategis wilayah Indonesia.Letak Indonesia yang strategis
mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan
internasional.Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa
komoditas dagang namun juga pengaruh kebudayaan mereka
terhadap budaya Indonesia.
2. Kondisi negara kepulauan.Negara Indonesia terdiri beribu-ribu
Kunci
pulau yang secara fisik terpisah-pisah,hal ini menghambat
Jawaban
hubungan antarmasyarakat dari pulau yang berbeda-beda.
3. Perbedaan kondisi alam.Kondisi alam yang berbeda seperti daerah
pantai,pegunungan,daerah
subur,padang
rumput,pegunungan,dataran rendah,rawa dan laut mengakibatkan
perbedaan masyarakat termasuk kondisi kekayaan alam,tanaman
yang dapat tumbuh,hewan yang hidup di sekitarnya.
4. Keadaan transportasi dan komunikasi.Kemudahan sarana ini
membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat
lain,meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit.
5. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan.Sikap masyarakat
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Faktor
penyebab
keberagaman
masyarakat
Indonesia
INDIKATOR SOAL
Peserta didik dapat
menganalisis faktor
penyebab
keberagaman
masyarakat
Indonesia
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terhadap sesuatu yang baru yang datang dari dalam maupun luar
masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat
Indonesia.Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing
atau budaya lain,namun ada juga sebagian masyarakat tetap
bertahan pada budaya sendiri.
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Unit pembelajaran Keberagaman suku, agama,ras, dan antargolongan
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini dikembangkan dari kompetensi
dasar yang termuat dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 khususnya
untuk mata pelajaran PPKn Kelas VII dengan kompetensi dasar berikut: (1)
KD 1.4 Menghormati keberagaman norma-norma, suku, agama, ras dan
antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan
Tuhan ; (2) KD 2.4 Menghargai keberagaman suku, agama, ras dan
antargolongan

dalam

bingkai

Bhinneka

Tunggal

Ika;(3) KD

3.4

Mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika;(4) KD

4.4

Mendemonstrasikan hasil

identifikasi suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika.
Unit pembelajaran ini menjadi penting dipelajari oleh guru dan peserta didik,
karena keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri,tidak mudah
mengelola keberagaman di Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat
menjadi tantangan tumbuhnya kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan
dapat mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Keberagaman di Indonesia disebabkan oleh keadaan geografis
Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan letaknya saling berjauhan.
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Aktivitas pembelajaran pada unit ini berorientasi pada pendekatan saintifik
yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan model Discovery
Learning (DL). Aktivitas pembelajaran disusun sesuai sintak, dilengkapi
dengan gambar-gambar sebagai stimulus, dan Lembar Kerja Peserta Didik
sebagai suplemen aktivitas pembelajaran.
Bahan bacaan pada unit pembelajaran ini berisikan materi-materi dan
gambar-gambar yang mendukung materi, serta telah disesuaikan dengan
soal-soal yang muncul pada USBN tahun 2016/2017 dan 2017/2018. Secara
garis besar bahan bacaan berisikan: Keberagaman suku, agama, ras, dan
antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
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Setelah mengikuti unit pembelajaran ini, cobalah Bapak/ Ibu peserta untuk
lebih peka terhadap kehidupan keseharian peserta didik baik di lingkungan
rumah, sekolah, maupun lingkungan tempat tinggalnya. Galilah kenyataan
yang dapat dijadikan bahan untuk memberi stimulus/rangsangan pada
peserta didik . Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari peserta didik harus
dikaitkan dengan Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika akan membantu peserta didik lebih
memahami dan menerima tentang materi pelajaran.
Periksa kembali perencanaan pembelajaran yang telah Bapak/Ibu buat. Kilas
baliklah proses pembelajaran yang telah Bapak/Ibu laksanakan , apakah
sudah memenuhi kriteria berpikir tingkat tinggi? Bila belum, tekadkan niat
dan semangat Bapak /Ibu untuk melakukan perubahan.
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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 peserta didik akan menjadi pembelajaran bermakna.
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Unit ini memberikan bahasan dan contoh pembelajaran dalam sebuah
kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Aktivitas ini melibatkan
peserta didik dengan
bervariasi dan

menggunakan model-model pembelajaran yang

mengacu pada Pembelajaran berorientasi HOTS,

mencapai keterampilan abad 21 dalam muatan pelajaran
Pancasila dan Kewarganegaraan

untuk

Pendidikan

kelas VIII. Unit ini mengandung bahan

bacaan sesuai dengan kompetensi dasar yang ada pada materi yang dipilih
dalam buku guru kurikulum 2013 yang sudah disesuaikan dengan
permendikbud terkait. Contoh latihan yang disediakan dapat digunakan oleh
guru sebagai referensi untuk memberikan pengayaan pembelajaran di kelas
yang disertai juga cara melakukan penilaiannya.
Unit ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif kepada guru mata
pelajaran untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran
di kelas sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi secara
langsung kepada peserta didik. Unit ini juga berfungsi sebagai stimulan yang
dapat memberikan rangsangan posisitf bagi guru untuk lebih kreatif dalam
mengembangkan pembelajaran baik dari segi strategi, media, penilaian dan
proses lain yang berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS.
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Dengan demikian hendaknya guru juga dapat memperkaya unit ini dengan
membuat contoh-contoh 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.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VIII:
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
No

Kompetensi Dasar

Target Kompetensi Dasar

KD Sikap Spiritual
1.4 Mensyukuri
nasional

VIII
nilai

semangat

dan 1.4.1 Mensyukuri nilai dan

kebangkitan semangat
1908

perjuangan

Kelas

kebangkitan

dalam nasional 1908

kemerdekaan

Republik Indonesia secara 1.4.2 Mensyukuri nilai dan
tulus.

semangat
kemerdekaan

perjuangan
Republik

Indonesia secara tulus
1.5 Menjalankan

perilaku 1.5.1 Menjalankan perilaku

orang beriman sesuai nilai orang beriman
dan

semangat

Sumpah

Pemuda tahun 1928 dalam 1.5.2 Menjalankan perilaku
bingkai Bhinneka Tunggal semangat sumpah pemuda
Ika

tahun 1928

KD Sikap Sosial
2.4 Bertanggung

jawab 2.4.1 Bertanggung jawab
terhadap makna dan arti
terhadap makna dan arti
penting kebangkitan nasional
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penting
nasional

Kebangkitan 1908
1908

perjuangan

dalam

kemerdekaan

Republik Indonesia

2.5
Mengembangkan

sikap

toleransi sesuai nilai dan
semangat Sumpah Pemuda

2.5.1 Mengembangkan sikap
toleransi
2.5.1
Mengembangkan
semangat sumpah pemuda

tahun 1928 dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika

KD Pengetahuan
3.4 Menganalisa

makna dan 3.4 Menganalisa makna dan

arti Kebangkitan nasional arti
1908

dalam

kemerdekaan

perjuangan 1908

Kebangkitan
dalam

Republik kemerdekaan

Indonesia

nasional

perjuangan
Republik

Indonesia

3.5 Memproyeksikan nilai dan 3.5.1 Memproyeksikan nilai
semangat Sumpah Pemuda semangat Sumpah Pemuda
tahun 1928 dalam bingkai tahun 1928 dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika
3.5.2

Memproyeksikan

semangat Sumpah Pemuda
tahun 1928 dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika
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KD Keterampilan
4.4 Menyaji

hasil

penalaran 4.4.1 Menyaji hasil penalaran

tentang tokoh kebangkitan tokoh kebangkitan nasional
nasional dalam perjuangan
kemerdekaan

Republik

Indonesia

4.5

Mengaitkan hasil proyeksi 4.5.1 Mengaitkan proyeksi
nilai-nilai dan semangat nilai-nilai
Sumpah
1928
Bhinneka

Pemuda
dalam

dan

semangat

Tahun sumpah pemuda
bingkai

Tunggal

Ika

dengan kehidupan seharihari
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Sikap Spiritual

Indikator Sikap Sosial

1.4.1 Berbesar hati dalam menerima nilai 2.4.1 Berperilaku
siaga
terhadap
dan
semangat
kebangkitan
makna
dan
arti
penting
nasional 1908 dalam perjuangan
kebangkitan
nasional
1908
kemerdekaan Republik Indonesia
dalam perjuangan kemerdekaan
secara tulus.
Republik Indonesia.
1.4.2 Berbesar hati dalam menerima nilai 2.4.2 Berperilaku menghargai martabat
dan
semangat
kebangkitan
manusia di masyarakat sebagai
nasional 1908 dalam perjuangan
pelaksanaan makna dan arti
kemerdekaan Republik Indonesia
penting kebangkitan nasional
secara tulus sebagai bentuk sikap
1908 dalam perjuangan kemer
beriman dan bertakwa.
dekaan Republik Indonesia.
2.4.3 Berperilaku
patriotik
di
masyarakat sebagai pelaksanaan
terhadap makna dan arti penting
kebangkitan
nasional
1908
dalam perjuangan kemerdekaan
Republik Indonesia.
2.4.4 Berperilaku
demokratis
di
masyarakat sebagai pelaksanaan
terhadap makna dan arti penting
kebangkitan
nasional
1908
dalam perjuangan kemerdekaan
Republik Indonesia.
2.5.1 Berperilaku tenggang rasa di
masyarakat sebagai nilai dan
semangat Sumpah Pemuda tahun
1928 dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika.
2.5.2 Berperilaku
menghargai
martabat manusia di masyarakat
sebagai nilai dan semangat
Sumpah Pemuda tahun 1928
dalam bingkai Bhinneka Tunggal
Ika.

110

Unit Pembelajaran
Makna dan Semangat Kebangkitan Nasional 1908 dan
Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

2.5.3 Berperilaku
patriotik
di
masyarakat sebagai nilai dan
semangat Sumpah Pemuda tahun
1928 dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika.
2.5.4 Berperilaku
demokratis
di
masyarakat sebagai nilai dan
semangat Sumpah Pemuda tahun
1928 dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika.
Indikator Pengetahuan

Indikator Keterampilan

Indikator Pendukung
3.4.1

Menjelaskan
Perintis
Kebangkitan Nasional dalam
Perjuangan
kemerdekaan
Republik Indonesia.

4.4.1 Memerankan nilai kejuangan
tentang tokoh kebangkitan
nasional dalam perjuangan
kemerdekaan Republik
Indonesia.

Indkator Kunci
3.4.2

3.4.3

3.4.4

Menganalisis arti dan makna 4.4.2 Menyajikan hasil telaah sikap
sumpah
pemuda
dalam
tentang tokoh kebangkitan
perjuangan
kemerdekaan
nasional dalam perjuangan
Republik Indonesia
kemerdekaan Republik
Indonesia.
Menyimpulkan makna semangat
kejuangan
pemuda
dalam 4.4.3 Melakukan kajian nilai-nilai
perjuangan
kemerdekaan
kejuangan tentang tokoh
Republik Indonesia
kebangkitan nasional dalam
perjuangan kemerdekaan
Menganalisis semangat sumpah
Republik Indonesia.
pemuda masa sekarang

3.4.5 Menganalisis Kondisi
Indonesia setelah tahun 1908

Bangsa

4.5.1 Mengaplikasikan nilai-nilai
Kejuangan Sumpah Pemuda
tahun 1928 dalam Bingkai
Bhinneka Tunggal Ika.

3.4.6 Menganalisis perintis kebangkitan
nasional dalam perjuangan kemerdekaan
4.5.2 Melaksanakan nilai-nilai
Republik Indonesia
Kejuangan Sumpah Pemuda
tahun 1928 dalam Bingkai
3.4.7 Mempertahankan persatuan dan
Bhinneka Tunggal Ika.
kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai
kebangkitan nasional

111

Indkator Pengayaan
3.4.8 Meningkatkan wujud Memaknai
nilai Kejuangan Sumpah Pemuda tahun
1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal
Ika

4.5.3 Meneladani peran nilai-nilai
Kejuangan Sumpah Pemuda
tahun 1928 dalam Bingkai
Bhinneka Tunggal Ika
4.5.1 Mengaplikasikan nilai-nilai
Kejuangan Sumpah Pemuda
tahun 1928 dalam Bingkai
Bhinneka Tunggal Ika.
4.5.2 Melaksanakan nilai-nilai
Kejuangan Sumpah Pemuda
tahun 1928 dalam Bingkai
Bhinneka Tunggal Ika.
4.5.3 Meneladani peran nilai-nilai
Kejuangan Sumpah Pemuda
tahun 1928 dalam Bingkai
Bhinneka Tunggal Ika.
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Makna dan semangat kebangkitan nasional 1908 dan sumpah pemuda 1928
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Semangat persatuan dan kesatuan ternyata telah berhasil mewujudkan
kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Agar bangsa kita maju maka kita harus
mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan tersebut. Beberapa sikap
yang dapat kita terapkan untuk mengembangkan semangat persatuan dan
kesatuan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar;
Menggunakan produk dalam negeri;
Menghormati bendera merah-putih;
Menghormati suku bangsa yang lain yang ada di Indonesia;
Menghormati kebudayaan daerah lain;
Menghormati penganut agama yang lain.

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan antardaerah yang ada di Indonesia
dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.

Mengadakan pertukaran kebudayaan antardaerah;
Mengadakan kunjungan ke lain daerah;
Mengadakan lomba kesenian antardaerah;
Menggelar pertunjukkan kesenian dari daerah lain;
Mempelajari kebudayaan yang berasal dari daerah lain.

Rela berkorban artinya bersedia dengan ikhlas atau berbuat dengan tidak
mengharapkan imbalan serta dengan kemauan sendiri. Pada peristiwa
Sumpah Pemuda para pemuda rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan
negara. Pengorbanan mereka tak ternilai harganya, antara lain nereka
mengorbankan jiwa, raga, harta benda, waktu, dan tenaga untuk bangsa dan
negara.
Walaupun negara kita sudah merdeka, semangat rela berkorban yang telah
dicontohkan para pemuda dalam peristiwa sumpah pemuda masih sangat
diperlukan dalam mengisi kemerdekaan terutama untuk melaksanakan
pembangunan. Sikap rela berkorban dapat dilakukan dalam kehidupan
sehari-hari antara lain sebagai berikut.
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a. Dalam kehidupan Keluarga
1.
2.
3.
4.

Membantu orang tua membersihkan lingkungan rumah;
Mengasuh adik ketika ibu sedang bekerja;
Belajar dengan tekun;
Menjaga nama baik keluarga;

5.

Memberikan bantuan bagi korban bencana alam
Gambar 1 Memberikan bantuan pada korban bencana alam
Sumber : Dokumen Pribadi

b. Dalam Kehidupan di Sekolah

Mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan tertib
Gambar 2 Mengikuti upacara bendera dengan tertib
Sumber : Dokumen Pribadi
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Gambar 3 Upacara apel besar pramuka
Sumber : Dokumen Pribadi

Mengerjakan tugas piket sesuai dengan jadual
Gambar 4 Jadual piket kebersihan
Sumber : Dokumen Pribadi

Datang ke sekolah tepat waktu;
2. Membantu teman yang kurang mampu;
3. Melaksanakan tugas dari guru dengan ikhlas.
1.
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Gambar 5 Peserta didik mengerjakan daur ulang
Sumber: Dokumen Pribadi

c. Dalam Kehidupan di Masyarakat
Ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar

Gambar 6 Kegiatan masyarakat dalam kerja bakti

Sumber : Dokumen Pribadi
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Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;

Gambar 7 Menjaga keamanan lingkungan sekitar dengan ronda bersama
Sumber : Dokumen Pribadi

Membantu tetangga yang mengalami kesulitan

Gambar 7 Membantu tetangga yang sedang kesulitan
Sumber : Dokumen Pribadi

Adapun aplikasi nilai dan semangat sumpah pemuda dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika dapat diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari misalnya:
a. Nilai cinta tanah air,contohnya :
1. Bangga menggunakan produk dalam negeri
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2. Bangga dan suka dengan tarian daerah
3. Bangga dan suka dengan makanan tradisional
b. Nilai kekeluargaan,contohnya:
1. Ikut dalam belajar kelompok
2. Saling menyayangi sesama anggota keluarga
3. Segera berdamai ketika terjadi pertengkaran
c. Nilai persatuan,contohnya:
1. Tidak suka bertengkar
2. Tidak membeda-bedakan teman
3. Mau bekerja sama dan tolong menolong dalam kegiatan positif
d. Nilai Musyawarah, contohnya:
1. Aktif dalam pemilihan ketua kelas
2. Ikut serta dalam pemilihan ketua RT
3. Tidak memaksakan kehendak ketika berdiskusi kelompok
e. Nilai kerukunan,contohnya:
1. Mau menjenguk orang sakit
2. Saling membantu dalam kebaikan
3. Tidak menjelek-jelekkan orang lain
f. Nilai kerja sama,contohnya:
1. Mengerjakan tugas bersama
2. Membantu orang tua
3. Membantu tetangga
g. Nilai tanggung jawab,contohnya:
1. Mengerjakan tugas sekolah
2. Mengerjakan pekerjaan di rumah
3. Menyelesaikan segala pekerjaan hingga tuntas
h. Nilai cinta damai,contohnya:
1. Tidak suka membuat masalah
2. Segera melerai teman yang berkelahi
3. Tidak suka membicarakan teman secara negatif
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A. Soal-soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
Berikut ini contoh soal-soal USBN materi Makna dan semangat
kebangkitan nasional 1908 dan sumpah pemuda 1928 dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika pada Kompetensi Dasar 3.4 Menganalisa makna
dan arti Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan
Republik Indonesia dan 3.5 Memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah
Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Permendikbud
Nomor 37,2018).Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai
sarana latihan bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu,
soal-soal

ini

juga

dapat

menjadi

acuan

ketika

Saudara

akan

mengembangkan soal yang setipe pada materi makna dan semangat
kebangkitan nasional 1908 dan sumpah pemuda 1928 dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika.
Tabel 3. Soal No.1 Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
No.
1

Soal
Pada tanggal 28 Oktober 1928 berbagai wakil organisasi
kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong
Sumateranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon, dan
lainnya serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kwee
Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang, dan Tjoi Djien
Kwie mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut
mereka berikrar bahwa jika Indonesia ingin merdeka, maka
seluruh
rakyat Indonesia harus bersatu. Ikrar pemuda
perdasarkan pernyataan di atas selanjutnya dikenal dengan
sebutan … .
A. Sumpah Palapa
B. Ikrar Pemuda
C. Sumpah Pemuda
D. Piagam Jakarta
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Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Pernyataan ikrar sumpah pemuda

Ditanyakan

: Simpulan sumpah pemuda

Menganalisis arti dan makna sumpah pemuda dalam
perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia

Makna dan semangat kebangkitan nasional 1908 dan
Materi yang
dibutuhkan

: sumpah pemuda 1928 dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika

Tabel 4. Soal No.2 Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
No.
2

Soal
Semangat kebangsaan merupakan daya dorong dan motivasi yang
berperan kuat dalam tahap perjuangan mengisi dan mempertahankan
kemerdekaan dengan membangun di segala bidang. Untuk itu maka
keterlibatan bangsa Indonesia dalam kerjasama Internasional dalam
bidang pertahanan dimaksudkan terutama untuk … .
A. menjamin stabilitas nasional dan perdamaian dunia
B. menjajaki pembentukkan fakta pertahanan militer
C. membangun kekuatan pertahanan Indonesia
D. memberantas kejahatan internasional

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Maksud kerjasama dalam bidang pertahanan
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Menganalisis semangat sumpah pemuda masa
sekarang
Pernyataan semangat kebangsaan dalam kerjasama
internasional
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Makna dan semangat kebangkitan nasional 1908 dan
Materi yang
dibutuhkan

: sumpah pemuda 1928 dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika

Tabel 5. Soal No.3 Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
No.

Soal

3

Pemuda memiliki tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan
Indonesia. Pada era globalisasi saat ini, tantangan pemuda dalam
mewujudkan persatuan dan kesatuan sangat besar. Generasi penerus
harus banyak belajar dari generasi terdahulu. Mereka dapat
mempersatukan bangsa Indonesia melalui organisasi kepemudaan.
Berkat perjuangan yang mereka lakukan persatuan dan kesatuan
bangsa semakin kokoh. Peran pemuda yang besar tersebut adalah … .
A.
mengesahkan dasar negara Indonesia
B.
mengikrarkan sumpah pemuda
C.
membuat hukum dasar negara
D. memerdekakan Indonesia dari penjajah
Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Pernyataan pemuda dalam menjaga persatuan

Ditanyakan

: Peran pemuda

Menganalisis semangat sumpah pemuda masa
sekarang

Makna dan semangat kebangkitan nasional 1908 dan
Materi yang
dibutuhkan

: sumpah pemuda 1928 dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika
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Tabel 6. Soal No.4 Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
No.
4

Soal
Perjuangan rakyat melawan penjajah awalnya bersifat kedaerahan
tanpa adanya koordinasi yang baik perlawanan itu ternyata mudah
dipatahkan oleh penjajah. Pada tahun 1908 masa kebangkitan nasional
dimulai. Sejak tahun 1908 perjuang dilakukan secara terkoordinir. Hal
ini menjadi strategi baru bangsa Indonesia melawan penjajah. Fakta
sejarah tersebut memberikan pelajaran bahwa … .
A. penjajah takut pada pergerakan kebangkitan nasional bangsa
Indonesia
B. bangsa Indonesia merupakan bangsa yang pandai dalam melawan
penjajah
C. perjuangan harus dilandasi semangat persatuan dan kesatuan
D. strategi mengalahkan penjajah harus dilakukan dengan sabar

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Pernyataan fakta sejarah perjuangan bangsa

Ditanyakan

: Pelajaran terhadap Fakta sejarah

Mempertahankan persatuan dan kebanggaan
sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional

Makna dan semangat kebangkitan nasional 1908 dan
Materi yang
dibutuhkan
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: sumpah pemuda 1928 dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika

Unit Pembelajaran
Makna dan Semangat Kebangkitan Nasional 1908 dan
Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Tabel 7. Soal No.5 Soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
No.

Soal

5

Sumpah pemuda banyak memberikan pelajaran kepada generasi
penerus bangsa. Salah satu contohnya adalah … .
A. mengakui bahwa bahasa Indonesia lebih baik dari pada bahasa
daerah
B. dorongan supaya bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang
homogen
C. prinsip mengedepankan kepentingan bangsa dari pada
kepentingan pribadi dan golongan
D. keyakinan yang kuat harus dimiliki oleh generasi muda, bukan
generasi tua
Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Menganalisis arti dan makna sumpah pemuda dalam
perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia
Pernyataan pelajaran sumpah pemuda kepada
generasi penerus bangsa
Contoh pelajaran sumpah pemuda kepada generasi
penerus bangsa
Makna dan semangat kebangkitan nasional 1908 dan

Materi yang
dibutuhkan

: sumpah pemuda 1928 dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika
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B. Soal-soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
Tabel 8. Soal No.6 Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
No.
6

Soal
Upaya yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar untuk mewujudkan
semangat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dengan cara…
A. hidup rukun dengan sesama warga sekolah yang berasal dari
daerah yang sama
B. terlibat aktif dalam kegiatan OSIS di lingkungan sekolah.
C. melakukan bakti sosial bagi warga sekolah yang tergolong
kekurangan
D. menjalin kerjasama antarpeserta didik tanpa membedakan
agama, suku, dan ras

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Tempat pelaksanaan upacara kematian

Mendeskripsikan keberagaman suku dalam
masyarakat Indonesia
Pernyataan pelaksanaan upacara kematian di
Sulawesi Selatan

Makna dan semangat kebangkitan nasional 1908 dan
Materi yang
dibutuhkan
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: sumpah pemuda 1928 dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika

Unit Pembelajaran
Makna dan Semangat Kebangkitan Nasional 1908 dan
Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Tabel 9. Soal No.7 Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
No.
7

Soal
Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908 kemudian diikuti oleh
berdirinya organisasi yang lain, seperti Sarekat Dagang Islam, Sarekat
Islam, Indiche partai yang sebenarnya tujuanya adalah Indonesia
merdeka. Makna kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia
berdasarkan ilustrasi tersebut adalah… .
A. mulai sadarnya para pemuda bahwa untuk mengusir penjajah
perlu adanya semangat nasionalisme yang kuat
B. bangkitnya organisasi organisasi di Indonesia dengan kepulangan
kaum terpelajar dari luar negeri
C. perjuangan mengusir penjajah diperlukan organisasi yang handal
D. bangsa Indonesia mulaai menyadari bahwa perjuangan yang
bersifat kedaerahan telah gagal mengusir penjajah

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Pernyataan ilustrasi kebangkitan nasional

Ditanyakan

:

Menyimpulkan makna semangat kejuangan pemuda
dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia

Makna kebangkitan nasional berdasarkan ilustrasi
yang diberikan
Makna dan semangat kebangkitan nasional 1908 dan

Materi yang
dibutuhkan

: sumpah pemuda 1928 dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika
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Tabel 10. Soal No.8 Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
No.

Soal

8

Pada tanggal 28 Oktober1928 para pemuda mengadakan kongres
pemuda yang menghasilkan kesepakatan “Sumpah Pemuda, Arti
penting sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia adalah … .
A. menunjukan bahwa para pemuda tidak dapat di remehkan
B. menyatukan organisasi organisasi yang telah ada di Indonesia
C. mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara
D. memupuk semangat generasi muda saat ini yang mulai pudar
Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Arti penting sumpah pemuda

Menyimpulkan makna semangat kejuangan pemuda
dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia
Pernyataan kongres pemuda yang menghasilkan
kesepakatan

Makna dan semangat kebangkitan nasional 1908 dan
Materi yang
dibutuhkan
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: sumpah pemuda 1928 dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika

Unit Pembelajaran
Makna dan Semangat Kebangkitan Nasional 1908 dan
Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Tabel 11. Soal No.9 Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
No.

Soal

9

Meskipun berasal dari seluruh daerah di nusantara yag memiliki
bahasa daerah, adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda,para
pemuda tetap bersatu dengan menyampaikan ikrar bertanah air satu ,
berbangsa yang satu dan mejunjung bahasa persatuan yaitu Indonesia.
Arti penting semangat dan komitmen kebangsaan dari ilustrasi
tersebut adalah... .
A. bersatunya organisasi seluruh wilayah Indonesia
B. bersatunya tekad para pemuda untuk merebut kemerdekaan
C. mulai tumbuhnya kesadaran pejuang dengan organisasi yang
handal
D. tekad yang kuat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan
Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Pernyataan tentang ikrar pemuda

Ditanyakan

: Arti penting semangat dan komitmen kebangsaan

Menganalisis semangat sumpah pemuda masa
sekarang

Makna dan semangat kebangkitan nasional 1908 dan
Materi yang
dibutuhkan

: sumpah pemuda 1928 dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika
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Tabel 12. Soal No.10 Soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
No.
10

Soal
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1) Perlawanan bersifat kedaerahan
(2) Adanya komunikasi antardaerah
(3) Perlawanan sangat bergantung pada kekuatan seorang pemimpin
(4) Perlawanan melalui organisasi pergerakan
(5) Adanya koordinasi yang kuat antardaerah
Ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia setelah lahirnya organisasi
pergerakan nasional adalah … .
A. (1),(2) dan (3)
B. (1),(3) dan (4)
C. (2),(4) dan (5)
D. (3),(4) dan (5)

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Mempertahankan persatuan dan kebanggaan
sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional
Pernyataan Ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia
setelah lahirnya organisasi pergerakan nasional
Yang termasuk Ciri-ciri perlawanan bangsa
Indonesia setelah lahirnya organisasi pergerakan
nasional
Makna
dan semangat kebangkitan nasional 1908 dan

Materi yang
dibutuhkan

128

: sumpah pemuda 1928 dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika

Unit Pembelajaran
Makna dan Semangat Kebangkitan Nasional 1908 dan
Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran ini dibuat secara sederhana

sebagai contoh

pengembangan pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Langkah-langkah
pembelajaran dalam aktivitas ini mengacu pada sintak model Discovery
Learning. , yaitu bagaimana menggunakan media pembelajaran berupa video
pembelajaran, gambar-gambar

sebagai rangsangan

untuk mendorong

peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, tentunya
guru perlu memilih media pembelajaran yang aktual dan realita sesuai
dengan KD dan IPK yang telah dijabarkan. Langkah-langkah pembelajaran
dalam kegiatan ini juga dirancang dengan mengintegrasikan penguatan
karakter dan literasi. Secara lengkap langkah-langkah pembelajaran ini
diuraikan sebagai berikut:
Aktivitas 1
Tabel 13. Aktivitas 1
Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

(Berpusat pada peserta didik)
Pendahuluan
Orientasi

1. Melakukan pembukaan dengan salam
pembuka dan berdoa untuk memulai
pembelajaran.
2. Memeriksa kehadiran peserta didik
dilanjutkan dengan menyanyikan lagu
Tanah Airku .
3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta
didik
dalam mengawali kegiatan
pembelajaran.

3

Apersepsi

4. Mengajukan
pertanyaan
yang
ada
keterkaitannya dengan pelajaran yang akan

5
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dilakukan.

Motivasi

Pemberian Acuan

5. Memberikan gambaran tentang manfaat
mempelajari pelajaran yang akan
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
6. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada
pertemuan yang berlangsung.
7. Memberitahukan materi pelajaran yang
akan dibahas pada pertemuan saat itu.
8. Memberitahukan tentang kompetensi
inti, kompetensi dasar, indikator, dan
KKM pada pertemuan yang berlangsung.
9. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan
pengalaman belajar
sesuai dengan
langkah-langkah pembelajaran.

3

10. Peserta didik dikelompokkan menjadi
4-5 orang.
11. Guru memberikan pengantar materi
perbedaan perjuangan sebelum dan
sesudah tahun 1908 yang mendasari
makna dan semangat kebangkitan
nasional 1908 dan sumpah pemuda
1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal
Ika,dengan memberikan pertanyaan
pancingan “Siapa perintis kebangkitan
nasional
dalam
perjuangan
kemerdekaan Republik Indonesia?”
(dengan menampilkan beberapa orang
tokoh)

15

3

Kegiatan Inti
Stimulation
(Pemberian
Stimulan)
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Unit Pembelajaran
Makna dan Semangat Kebangkitan Nasional 1908 dan
Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Gambar Tokoh Kebangkitan Nasional
Sumber : blog olx.co.id

Problem Statement
(Identifikasi
masalah)

Data Collection
(Pengumpulan data)

Data Processing
(Pengolahan data)

12. Guru memberikan kesempatan pada
peserta didik untuk menjawab dengan
spontan apa yang mereka ketahui saat
ini
13. Dari aktivitas mengamati gambar dan
pertanyaan
pancingan
dari
guru,peserta didik diberi kesempatan
untuk merumuskan beberapa hal yang
ingin diketahui,misalnya:Apa arti dan
makna
sumpah
pemuda
dalam
perjuangan kemerdekaan Republik
Indonesia?.Apa makna dan semangat
kejuangan pemuda dalam perjuangan
kemerdekaan
Republik
Indonesia?.Bagaimanakah
semangat
sumpah
pemuda
masa
sekarang?.Bagaimanakah
kondisi
bangsa Indonesia setelah tahun 1908?
14. Guru mengarahkan rumusan pertanyaan
peserta didik agar sesuai dengan tujuan
pembelajaran hari ini.
15. Peserta didik dalam kelompoknya
dengan bimbingan guru melakukan
pencarian/pengumpulan data dengan
kajian pustaka berbagai referensi baik
buku peserta didik
maupun buku
literatur
yang
relevan.Guru
mengarahkan peserta didik untuk
mencari informasi melalui internet.
16. Peserta didik mencatat data-data yang
mereka temukan selama pengumpulan
data,terutama
yang
berhubungan
deengan tujuan pembelajaran.
17. Peserta didik secara berkelompok
mendiskusikan perumusan masalah
yang telah di buat di langkah kedua.
18. Peserta didik secara berkelompok
membuat kesimpulan dengan bahasanya
sendiri dan dituangkan pada lembar
kerja peserta didik (LKPD 1) sebagai
berikut:
a. Uraikan arti dan makna sumpah
pemuda
dalam
perjuangan
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20

15

15

Verification
(Pembuktian)

Generalization
(Kesimpulan)

kemerdekaan Republik Indonesia.
b. Simpulkan makna dan semangat
kejuangan pemuda dalam perjuangan
kemerdekaan Republik Indonesia.
c. Analisislah
semangat
sumpah
pemuda masa sekarang.
d. Bagaimanakah
kondisi
bangsa
Indonesia setelah tahun 1908?
19. Peserta didik dengan kelompoknya
mempresentasikan hasil diskusinya di
depan kelas.
20. Kelompok lain menanggapi atas paparan
presentasi
tersebut
berupa
pertanyaan,saran/usul atau masukan
dan membuat catatan khusus untuk
dibandingkan dengan hasil diskusi.
21. Guru mencermati jalannya diskusi dan
membuat catatan telaah hasil diskusi.
22. Peserta didik dan guru melakukan
verifikasi dengan merujuk pada
sumber-sumber yang relevan (buku
referensi dan internet.
23. Guru memberikan penguatan atas
jalannya diskusi
24. Peserta didik bersama guru membuat
kesimpulan akhir mengenai makna dan
semangat kebangkitan nasional 1908
dan sumpah pemuda 1928 dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

10

10

Kegiatan Penutup
25. Guru membahas ulang kegiatan yang
telah dilakukan peserta didik dan
memberi penguatan terkait materi yang
telah dipelajari.
26. Mengagendakan materi atau tugas
projek /produk /portofolio /unjuk
kerja yang harus dipelajarai pada
pertemuan berikutnya di luar jam
sekolah atau dirumah dilanjutkan
menyanyikan lagu daerah Kampung
Jauh Mato
27. Guru mengakhiri pembelajaran dengan
mengucapkan rasa syukur kepada Allah
SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan
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21

Unit Pembelajaran
Makna dan Semangat Kebangkitan Nasional 1908 dan
Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
kali ini telah berlangsung dengan baik
dan lancar.

Aktivitas 2
Tabel 14. Aktivitas 2
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
(Berpusat pada peserta didik)

Alokasi
Waktu

Pendahuluan
Orientasi

Apersepsi

Motivasi

Pemberian
Acuan

1. Melakukan pembukaan dengan salam
pembuka dan berdoa untuk memulai
pembelajaran
2. Memeriksa kehadiran peserta didik
dilanjutkan menyanyikan lagu nasional
Satu Nusa Satu Bangsa
3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta
didik dalam mengawali kegiatan
pembelajaran
4.Mengajukan pertanyaan yang ada
keterkaitannya dengan pelajaran yang
akan dilakukan.

5

5. Memberikan
gambaran
tentang
manfaat mempelajari pelajaran yang
akan dipelajari dalam kehidupan
sehari-hari.
6. Menyampaikan tujuan pembelajaran
pada pertemuan yang berlangsung.
7. Memberitahukan
materi pelajaran
yang akan dibahas pada pertemuan
saat itu.
8. Memberitahukan tentang kompetensi
inti, kompetensi dasar, indikator, dan
KKM
pada
pertemuan
yang
berlangsung
9. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan
pengalaman belajar sesuai dengan
langkah-langkah pembelajaran.

5

5

5

Kegiatan inti

133

Stimulation
(Pemberian
Rangsangan

10. Pembentukan kelompok dengan
anggota antara 4-5 orang.
11. Guru memberikan pengantar dengan
menampilkan gambar

30

(Sumber : https://ayaelectro wordpress.com.)

Selanjutnya
guru
memberikan
pertanyaan pancingan, Siapakah
nama tokoh tersebut?Di mana
dilahirkan?, Apa peranannya bagi
bangsa Indonesia?
12. Guru memberikan kesempatan pada
peserta didik untuk menjawab
dengan spontan dan apa yang mereka
ketahui saat ini.
Problem
Statement
(Identifikasi
masalah)

13. Berdasarkan gambar dan pertanyaan
pancingan
guru
di
atas,guru
memberikan
kesempatan
pada
peserta didik untuk merumuskan
beberapa hal yang ingin lebih dalam
diketahui,misalnya: “Apa makna dan
peran sumpah pemuda dalam
kebhinnekaan bangsa Indonesia?”
14. Guru
mengarahkan
rumusan
pertanyaan peserta didik agar sesuai
dengan tujuan pembelajaran hari ini.
Data Collection 15. Peserta didik dalam kelompoknya
(Pengum-pulan
dengan bimbingan guru melakukan
data)
pencarian/pengumpulan
data
dengan menggunakan buku peserta
didik dan buku referensi lain yang
mendukung.Guru
mengarahkan
untuk menggali dari berbagai
sumber internet.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan RI. 2017
Pendidikan
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10

10

Unit Pembelajaran
Makna dan Semangat Kebangkitan Nasional 1908 dan
Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VIII Revisi.
Jakarta :
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI.

16. Peserta didik mencatat data-data yang
mereka
temukan
selama
pengumpulan data,terutama yang
berhubungan
dengan
tujuan
pembelajaran.
Data Processing 17. Peserta didik secara berkelompok
(Pengolahan
dengan
bimbingan
guru
data)
mendiskusikan tentang perumusan
masalah yang telah dibuat dilangkah
kedua.
18. Peserta didik secara berkelompok
membuat
kesimpulan
dengan
bahasanya sendiri dan dituangkan
pada kertas plano sesuai Lembar
Kerja Peserta Didik (LKPD 2) berikut
ini:
a. Analisislah perintis kebangkitan
nasional
dalam
perjuangan
kemerdekaan Republik Indonesia.
b. Bagaimana anda mempertahankan
persatuan dan kebanggaan sebagai
bangsa wujud nilai kebangkitan
nasional?
Verification
19. Guru menjelaskan alur kerja window
(pembuktian)
shoping.
20. Peserta didik secara berkelompok
menempelkan hasil kerja (kertas
plano/post it) di dinding-dinding
kelas.
21. Kelompok membuat kesepakatan
adanya 2 (dua) orang yang tinggal
dalam kelompok untuk menjelaskan
kepada
kelompok
lain
yang
berkunjung ke kelompoknya.
22. Guru mencatat semua kejadian selama
window shoping berjalan.
23. Peserta didik baik sebagai tamu
maupun penjaga berbagi pengalaman
dari hasil window shoping tersebut.
24. Peserta didik dan Guru melakukan
verifikasi
dari
hasil
berbagi
pengalaman dari hasil window
shoping dengan merujuk pada

15

25
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Generalization
(menarik
kesimpulan)
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sumber-sumber yang relevan (buku
referensi dan internet).
25. Guru memberikan penguatan atas
jalannya diskusi melalui window
shoping tersebut’
26. Guru
memberikan
reward/
penghargaan berupa bintang pada
kelompok yang terlibat aktif,
27. Peserta didik bersama-sama dengan
guru membuat kesimpulan akhir
mengenai makna dan semangat
kebangkitan nasional 1908 dan
sumpah pemuda 1928 dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika.

5

Unit Pembelajaran
Makna dan Semangat Kebangkitan Nasional 1908 dan
Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Kegiatan Penutup
28. Mengagendakan materi atau tugas
projek /produk /portofolio /unjuk
kerja yang harus dipelajarai pada
pertemuan berikutnya di luar jam
sekolah atau dirumah.
29. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru
bersama
peserta
didik
dapat
melakukan
refleksi
terkait
pelaksanaan pembelajaran hari itu.
30. Guru
mengajak
peserta
didik
menyanyikan lagu daerah Butet .
31. Guru
mengakhiri
pembelajaran
dengan mengucapkan rasa syukur
kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa
pertemuan kali ini telah berlangsung
dengan baik dan lancar

5
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 1
Nama Kelompok

: ………………

Tujuan

: Memahami makna dan semangat kebangkitan
nasional 1908 dan sumpah pemuda 1928 dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Mata Pelajaran

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Petunjuk Penggunaan :
1. Amati format lembar kerja dan ikuti arahan yang disampaikan oleh guru
2. Kerjakan secara berkelompok 4-5 orang dengan penuh percaya diri dan
rasa tanggung jawab.
3. Diskusikan dan buatlah simpulan dengan bahasa anda sendiri dari
pertanyaan yang ada di bawah ini.
4. Presentasikan hasil pekerjaan kelompok anda di depan kelas.
5. Catat dan tanggapi semua hasil diskusi untuk bahan simpulan
Selamat bekerja dan jaga kekompakan
Pertanyaan lembar kerja
1. Sumpah pemuda membangkitkan persatuan dan kesatuan rakyat
Indonesia,khususnya para pemuda dan para pelajar,melalui sumpah
pemuda para pemuda mengakui adanya suatu perjanjian atau ikatan.
Analisislah

arti

dan

makna

kemerdekaan Republik Indonesia!
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sumpah

pemuda

dalam

perjuangan

Unit Pembelajaran
Makna dan Semangat Kebangkitan Nasional 1908 dan
Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
2. Semangat dan tekad yang kuat mengiringi kebangkitan Indonesia dari
keterpurukan.Upaya para tokoh terpelajar dilancarkan melalui berbagai
macam kegiatan .
Simpulkan makna dan semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan
kemerdekaan Republik Indonesia!

3. Perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan
generasi muda zaman sekarang.Pemuda zaman sekarang hidup dengan
aman dan bebas,tidak ada tekanan dan peperangan.
Analisislah semangat sumpah pemuda masa sekarang!

4. Keberhasilan bangsa Indonesia membuat kita bangga menjadi bangsa
Indonesia.Kebanggaan itu hendaknya dibuktikan dengan karya-karya
nyata demi kemajuan bangsa.
Analisislah kondisi bangsa Indonesia setelah tahun 1908!
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 2
Nama Kelompok

: ………………

Tujuan

: Memahami makna dan semangat kebangkitan
nasional 1908 dan sumpah pemuda 1928 dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Mata Pelajaran

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Petunjuk Penggunaan:
1. Amati format lembar kerja dan ikuti arahan yang disampaikan oleh guru
2. Kerjakan secara berkelompok 4-5 orang dengan penuh percaya diri dan
rasa tanggung jawab.
3. Diskusikan dan buatlah simpulan dengan bahasa anda sendiri dari
pertanyaan yang ada di bawah ini.
4. Presentasikan hasil pekerjaan kelompok anda di depan kelas.
5. Catat dan tanggapi semua hasil diskusi untuk bahan simpulan.
Selamat bekerja dan tetap semangat.
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Pertanyaan Lembar Kerja
Analisislah perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan
Republik Indonesia,dan isilah tabel di bawah ini!
No

Tokoh

Peranan

1

………………………………………

2

…………………………………….

141

3

……………………………………..

4

…………………………………………
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Unit Pembelajaran
Makna dan Semangat Kebangkitan Nasional 1908 dan
Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
5

………………………………………

2. Sebagai pemuda, apa yang anda harus lakukan dalam mempertahankan
dan meningkatkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai
kebangkitan nasional?

143

C. Bahan Bacaan
Peran Perjuangan Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan
Peristiwa sejarah Soempah Pemoeda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu
pengakuan dari Pemuda-Pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah
air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28
Oktober 1928hasil rumusan dari Kerapatan Pemoeda-Pemoedi atau Kongres
Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai
Hari Sumpah Pemuda.Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi
perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal
kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Para
pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Mereka
juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita
kemerdekaan dapat diraih.
Kongres Pemuda I
Peranan pemuda dalam pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya Budi
Utomo tanggal 20 Mei 1908. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi itu
lebih banyak diikuti oleh golongan tua. Oleh karena itu, para pemuda selalu
ingin menggalang kekuatan yang merupakan pencerminan aktivitas para
pemuda. Pada tanggal 7 Maret 1915, di Jakarta, para pemuda seperti
dr. R. Satiman Wirjosandjojo, Kadarman, dan Sunardi mendirikan organisasi
kepemudaan yang keanggotaannya terdiri dari anak sekolah menengah di
Jawa dan Madura. Perkumpulan itu diberi nama Trikoro Dharmo. Trikoro
Dharmo artinya tiga tujuan mulia yang meliputi: sakti, budi, dan bakti. Tujuan
perkumpulan ini adalah mencapai Jawa Raya dengan cara memperkokoh
rasa persatuan antarpemuda Jawa, Madura, Sunda, Bali, dan Lombok.
Dalam rangka mewujudkan persatuan, pada kongres di Solo tanggal 12 Juli
1918, Trikoro Dharmo diubah menjadi Jong Java. Tujuan yang ingin dicapai
ialah mendidik para anggota supaya kelak dapat memberikan tenaganya
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untuk membangun Jawa Raya. Cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan
tujuan itu adalah mempererat persatuan, menambah pengetahuan anggota
serta berusaha menimbulkan rasa cinta pada budaya sendiri. Dalam
perjuangannya, Jong Java tidak melibatkan diri dalam masalah politik.
Kehadiran Jong Java ini mendorong lahirnya beberapa perkumpulan serupa,
seperti lahirnya Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong
Batak, Jong Ambon, Jong Selebes, Timorees ver Bond, PPPI (Perhimpunan
Pelajar-Pelajar

Indonesia),

Pemuda

Indonesia/Jong

Indonesia,

Jong

Islamienten Bond, Kepanduan, dan sebagainya. Di samping gerakan-gerakan
pemuda, juga terdapat organisasi wanita seperti Puteri Indonesia, Aisijah,
Wanita Sarekat Ambon, dan Organisasi Wanita Taman Siswa.
Terselenggaranya

Kongres

Pemuda

I

tidak

terlepas

dari

adanya

Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925 di Indonesia telah mulai didirikan
Perhimpunan Pelajar – pelajar Indonesia (PPPI), tetapi peresmiannya baru
pada tahun 1926.Anggota- anggotanya terdiri dari pelajar-pelajar sekolah
tinggi yang ada di Jakarta dan Bandung. Para tokoh PPPI antara lain adalah :
Sugondo Djojopuspito, sigit, Abdul Sjukur, Gularso, Sumitro, Samijono,
Hendromartono, Subari, Rohjani, S. djoenet Poesponegoro, Kunjtoro, Wilopo,
Surjadi, Moh. Yamin, A.K. gani, Abu Hanifah, dan lain-lain. PPPI di Indonesia
sering mendapatkan kiriman majalah Indonesia Merdeka dari Perhimpunan
Indonesia di negeri Belanda.
Para pemimpin organisasi pemuda Indonesia ini ialah Sugiono, Sunardi,
Moeljadi, Soepangkat, Agus Prawiranata, Soekamso, Soelasmi, Kotjo
Sungkono, dan Abdul Gani. Sedangkan ketuanya pertama kali ialah Sugiono.
Mengenai gerakan politik organisasi pemuda ini belum ikut langsung dalam
gerakan politik. Selama beberapa tahun diperdebatkan bentuk persatuan
yang diinginkan. Akhirnya para pemuda Indonesia sepakat untuk
mengadakan Kongres Pemuda yang berlangsung di Jakarta pada 30 April-2
Mei 1926. Nama – nama yang tertulis di atas mempunyai andil yang cukup
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besar dalam pelaksanaan Kongres Pemuda I. Namun, sampai berlangsungnya
kongres pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 organisasi Pemuda
Indonesia belum juga bergerak secara langsung di bidang politik.
Kongres Pemuda I bertujuan untuk :
a. Membentuk badan sentral organisasi pemuda Indonesia
b. Memajukan paham persatuan kebangsaan
c. Mempererat

hubungan

diantara

semua

perkumpulan

pemuda

kebangsaan
Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil – wakil dari organisasi pemuda di
seluruh Indonesia, seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon,
Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Minahasa, dan Jong Batak. Dalam
pidato pembukaannya ketua panitia M. Tabrani meminta perhatian peserta
untuk mencari cara menyatukan semangat nasional di kalangan pemuda
Moh. Yamin menyampaikan pemikirannya tentang bahasa persatuan.
Dalam pidatonya pada 2 Mei 1926, yang berjudul "Kemungkinan –
kemungkinan Masa Depan Bahasa dan sastra Indonesia". Yamin yakin bahwa
dari sekian banyak bahasa yang dipakai oleh suku bangsa Indonesia, bahasa
melayu dan bahasa Jawa yang di harapkan menjadi bahasa persatuan.
Namun, Yamin yakin bahasa Melayu lambat laun akan menjadi bahasa
persatuan atau bahasa pergaulan bagi rakyat Indonesia.
Kongres Pemuda 1 ini menerima dan mengakui cita – cita persatuan
Indonesia, walaupun perumusannya masih samar – samar dan belum jelas.
Oleh karena itu, antara PPPI, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan
PNI berencana untuk memfusikan organisasi mereka dengan alasan untuk
mewujudkan persatuan Indonesia dan persamaan cita – cita.
Peleburan (fusi) dari organisasi pemuda itu ternyata semakin lama semakin
diperlukan karena kaum pemuda sangat merasakan bahwa bentuk organisasi
masih bersifat kedaerahan, seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong
Ambon, Jong Bataks Bond, Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi, Jong
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Islamieten Bond, Studerence Minahasa, dan pemuda kaum Theosofi. Hal ini
jelas tampak adanya perbedaan pada waktu diselenggarakan Kongres
pemuda I. Dalam pembicaraan ternyata kepentingan daerah masih sangat
menonjol. Masalah bahasa juga menunjukkan masalah yang tak mudah
mendapatkan kesepakatan dalam kongres tersebut. Di samping itu juga
masih tampak sifat mementingkan daerah misalnya tentang adat yang ada di
daerah masing – masing. Untuk membentuk cita – cita bersama seperti rasa
persatuan dan kesatuan bangsa, maka hal – hal tersebut sangat menghambat.
Untuk itulah, maka para peserta merasa tidak puas dan ingin melanjutkan
Kongres Pemuda yang berikutnya.
Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda I itu, antara lain sebagai
berikut :
a. Mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia (walaupun dalam
hal ini masih tampak samar – samar)
b. Usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot,
dan lain – lain.
Jadi, para peserta memang menyadari bahwa pada saat itu masih sulit untuk
membentuk kebulatan tekad dalam perjuangan mencapai cita – cita nasional.
Selain itu, belum banyak para anggota Perhimpunan Indonesia yang kembali
ke tanah air dan juga belum ada anggota Perhimpunan Indonesia yang
mengikuti Kongres pemuda I tersebut. Oleh karena itu, cita-cita untuk
mencapai persatuan memang belum kuat.
2. Kongres Pemuda II
Ide penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua berasal dari Perhimpunan
Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota
pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Pemuda II berlangsung pada 27-28
Oktober dalam tiga tahap rapat. Rapat pertama berlangsung di gedung
Katholieke Jongelingen Bond di Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng),
lalu dipindahkan ke Oost Java Bioscoop di Konigsplein Noord (sekarang Jalan
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Medan Merdeka Utara), dan kemudian Gedung Kramat 106 baru dipakai
untuk rapat ketiga sekaligus penutupan rapat.
Kalau pada bulan April 1926 telah berlangsung Kongres Pemuda I yang bisa
dikatakan belum berhasil sesuai dengan yang di harapkan, maka dalam
Kongres Pemuda II benar – benar dapat memenuhi harapan bagi seluruh
rakyat Indonesia. Namun kongres Pemuda I tidak dapat dikatakan gagal total
karena telah berhasil meletakkan dasar – dasar persatuan.
Dalam Kongres Pemuda I belum banyak orang – orang bekas anggota
Perhimpunan Indonesia yang ikut membantu pembicaraan sejak persiapan
maupun dalam persidangan. Sedangkan dalam kongres Pemuda II telah
banyak orang – orang bekas anggota Perhimpunan Indonesia yang secara
aktif mengambil bagian dalam persiapan sampai dengan pelaksanaan
Kongres.
Adapun tujuan Kongres Pemuda Indonesia II (yang kemudian dikenal dengan
tujuan Sumpah Pemuda) adalah sebagai berikut:
a. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia,
b. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia,
c. Memperkuat

kesadaran

kebangsaan

Indonesia

dan

memperteguh

persatuan Indonesia.
Kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi menjadi tiga
pertemuan. Pertemuan pertama, Sabtu, 27 Oktober, 1928, di laksanakan di
Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (GOC), Waterlooplein sekarang
Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua GN Sugondo Djojopuspito
berharap konferensi ini akan memperkuat semangat persatuan di benak
pemuda. Acara dilanjutkan dengan penjelasan tentang makna dan hubungan
persatuan dengan pemuda. Menurut dia, ada lima faktor yang bisa
memperkuat persatuan Indonesia, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan,
dan kemauan.
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Pertemuan kedua, Minggu, 28 Oktober, 1928, di laksanakan di Gedung OostJava

Bioscoop,

membahas

masalah

pendidikan.

Kedua

pembicara,

Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anakanak

harus

menerima

kewarganegaraan

pendidikan,

harus

ada

keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak-anak juga
perlu dididik secara demokratis. Acara dilanjutkan dengan Pertemuan Ketiga
yang di laksanakan di gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya
106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain
gerakan

kepanduan.

Sementara

Ramelan

mengemukakan,

gerakan

kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan
kepanduan sejak dini mendidik anak-anak dan disiplin diri, hal-hal yang
dibutuhkan dalam perjuangan.
Dari rapat pertama hingga rapat ketiga, kongres pemuda II ini menghadirkan
15 pembicara, yang membahas berbagai tema. Diantara pembicara yang
dikenal, antara lain: Soegondo Djojopespito, Muhammad Yamin, Siti Sundari,
Poernomowoelan, Sarmidi Mangoensarkoro, dan Sunario.
Sebelum kongres pemuda II, para pemuda sudah pernah menggelar kongres
pertamanya pada tahun 1926. Tabrani Soerjowitjitro, salah satu tokoh
penting dari kongres pertama, peserta kongres pertama sudah bersepakat
menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa persatuan. Akan tetapi, pada saat
itu, Tabrani mengaku tidak setuju dengan gagasan Yamin tentang
penggunaan bahasa melayu. Menurut Tabrani, kalau nusa itu bernama
Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu harus disebut
bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya
Melayu. Keputusan kongres pertama akhirnya menyatakan bahwa penetapan
bahasa persatuan akan diputuskan di kongres kedua.
Seusai kongres pemuda II, sikap pemerintah kolonial biasa saja. Bahkan, Van
Der Plass, seorang pejabat kolonial untuk urusan negara jajahan,
menganggap remeh kongres pemuda itu dan keputusan-keputusannya. Van
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Der Plass sendiri menertawakan keputusan kongres untuk menjadikan
bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengingat bahwa sebagian
pembicara dalam kongres itu justru menggunakan bahasa Belanda dan
bahasa daerah. Soegondo sendiri, meskipun didaulat sebagai pimpinan
sidang dan berusaha mempergunakan bahasa Indonesia, terlihat kesulitan
berbahasa Indonesia dengan baik.
Siti Sundari, salah satu pembicara dalam kongres pemuda II itu, masih
mempergunakan bahasa Belanda. Hanya saja, dua bulan kemudian,
sebagaimana ditulis Dr Keith Foulcher, pengajar jurusan Indonesia di
Universitas Sydney, Australia, Siti Sundari mulai menggunakan bahasa
Indonesia. Akan tetapi, apa yang diperkirakan oleh Van Der Plass sangatlah
meleset. Sejarah telah membuktikan bahwa kongres itu telah menjadi "api"
yang mencetuskan persatuan nasional bangsa Indonesia untuk melawan
kolonialisme.
Pada mulanya keras suara dari beberapa pihak, supaya bahasa persatuan
hendaknya satu bahasa yang telah matang,yang dimaksud adalah bahasa
Jawa. Dikatakan bahwa bahasa Jawa telah memiliki jumlah kata dan
pengertian yang besar tetapi sebaliknya penantang-penantang mengatakan
bahwa

bahasa

Jawa

bukan

bahasa

demokratis

tetapi

bahasa

feodal.Sedangkan rakyat Indonesia akan dibina menjadi masyarakat yang
demokratis.Karena hal ini, Mohammad Yamin kemudian meminta pendapat
dari seorang pakar bahasa Jawa. Beliau berpendapat bahwa bahasa Melayu
yang harus di pakai sebagai bahasa persatuan,karena bahasa Melayu
memiliki banyak kemungkinan untuk berkembang dengan baik seperti
bahasa Inggris. Maka diterimalah bahasa Indonesia sebagai bahasa
persatuan.
Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis Moehammad Yamin pada secarik
kertas yang disodorkan kepada Soegondo ketika Mr.Sunario tengah
berpidato pada sesi terakhir kongres (sebagai utusan kepanduan) sambil
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berbisik kepada Soegondo: Ik heb een eleganter formulering voor de
resolutie (Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk
keputusan Kongres ini), yang kemudian Soegondo membubuhi paraf setuju
pada secarik kertas tersebut, kemudian diteruskan kepada yang lain untuk
paraf setuju juga.Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan
kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh Yamin.(Mohamad Noor A.S,1985).
Susunan Panitia Kongres Pemuda II Tahun 1928 Ketua : Sugondo
Djojopuspito (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia)
Wakil Ketua : Djoko Marsiad (Jong Java)
Sekretaris : Muhammad Yamin (Jong Soematranen Bond)
Bendahara : Amir Sjarifudin (Jong Bataks Bond)
Pembantu I : Djohan Muh Tjai (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II : Kotjosungkono (Pemuda Indonesia)
Pembantu III : Senduk (Jong Celebes)
Pembantu IV : J. Leimena (Jong Ambon) Pembantu V : Rohjani (Pemuda Kaum
Betawi)
Poetoesan

Congress

Pemoeda-

Pemoeda Indonesia
Kerapatan
Indonesia

Pemoeda-pemoeda
yang

diadakan

oleh

perkoempoelan-perkoempoelan
pemoeda

Indonesia

yang

berdasarkan kebangsaan dengan
namanya:Jong Java,Jong Soematra
(pemuda

soematra),

pemoeda

Indonesia, Sekar Roekoen, Jong
Islamieten Bond, Jong Bataks Bond,
Jong

Celebes,

Betania

dan

Pemoeda

kaoem

perhimpoenan

peladjar-peladjar Indonesia;
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Memboeka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober Tahoen 1928 di negeri
Djakarta;
Sesoedahnya mendengar pidato-pidato dan pembitjaraan yang diadakan
dalam kerapatan tadi;
Sesoedahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembitjaraan ini;
Kerapatan laloe mengambil poetoesan:
Pertama KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKU BERTOEMPAH
DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA;
Kedoea KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKU BERBANGSA
SATOE, BANGSA INDONESIA;
Ketiga KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA
PERSATOEAN BAHASA INDONESIA.
Setelah mendengar poetoesan ini, kerapatan mengeloerkan kejakinan, azaz ini
wajib dipakai oleh segala perkoempoelan-perkoempoelan kebangsaan
Indonesia;
Mengeloearkan

kejakinan,

Persatoean

Indonesia

diperboeat

dengan

memperhatikan dasar persatoeannja; Kemaoean Sedjarah Bahasa Hoekoem
adat Pendidikan dan Kepandoean
Dan mengeloearkan penghargaan soepaja poetoesan ini disiarkan dalam
segala soerat kabar dan dibatjakan di moeka rapat perkoempoelanperkoempoelan kita.
Dalam

peristiwa

Kongres

Pemuda

II

yang

bersejarah

tersebut

diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang
diciptakan oleh W.R. Soepratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan
pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar Sin Po dengan
mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu
kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial hindia
Belanda, namun para pemuda tetap terus menyanyikannya.
Berdasarkan dokumen di atas, Kongres Pemuda II yang digagas Perhimpunan
Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) dan berlangsung 27 - 28 Oktober 1928
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menghasilkan suatu Poetoesan Congress Pemoeda-Pemoeda. Kemudian
oleh Muhammad Yamin, kata Poetoesan Congress Pemoeda-Pemoeda
Indonesia diganti dengan Soempah Pemoeda. Sampai saat ini penggunaan
istilah Sumpah Pemuda diterima oleh semua pihak karena memang isi dari
putusan pemuda dalam Kongres Pemuda II tahun 1928 tersebut
mengandung pernyataan yang berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa dan
satu bahasa yakni Indonesia.
Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan
para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri
bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa
dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu
semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang
kemudian dibungkus dengan komitmen
untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang
pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antarbangsa,
bahasa Indonesia.
Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus
1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan
kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis,
agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu.
Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk
mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini:
a. Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah yang
Satu, Tanah Indonesia.
Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di
laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan
dan lautan sebesar 5.180.053 km². Wilayah yang luas ini menempatkan
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Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada,
Amerika Serikat, Cina, Brasil, dan Australia.
Menurut letak astronomi, Indonesia terletak pada 6° LU (Lintang Utara) –
11° LS (Lintang Selatan) dan antara 95° BT (Bujur Timur) – 141° BT
(Bujur Timur). Indonesia disebut juga Nusantara, Nusantara berarti
kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki
Indonesia sebanyak 13.466 pulau.
Tanah Indonesia sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebut Indonesia
sebagai Zamrud Khatulistiwa. Sebagai warga negara, kita sepatutnya
bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita hidup di negeri yang sangat
indah. Bangsa lain yang hidup di tanah yang kering dan gersang pun rindu
akan tanah airnya. Janganlah kita rindu dan cinta tanah air karena kita
berada di negara orang lain. Kita bangun kecintaan
dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi
nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita.
b. Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa yang Satu,
Bangsa Indonesia.
Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham
kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa
kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari
hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang
sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk
menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda
pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kita sebagai
generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya.
c. Kami Putra dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan,
Bahasa Indonesia.
Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa
Indonesia.
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Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam
perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan
kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk
membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat
perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan. Kenyataan sejarah itu berarti bahwa bahasa
Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai
alat komunikasi antarsuku, antardaerah, dan bahkan antarbudaya.
Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia
menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa
resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan,
tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan,
sebagai bahasa perhubungan nasional (terutama dalam kaitannya dengan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional), sebagai sarana
pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.
Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa
negara masih harus terus dimantapkan. Kalian semua tentunya sudah
terampil berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hanya
seringkali seorang peserta didik tidak menggunakan bahasa Indonesia
dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan
benar mempertegas jati diri kita sebagai bangsa Indonesia.
1. Memaknai

semangat

kejuangan

pemuda

dalam

perjuangan

kemerdekaan Republik Indonesia
Dalam kamus bahasa Indonesia, pemuda adalah orang muda laki-laki.
Pemuda dikaitkan dengan Sumpah Pemuda tentunya menyangkut pemuda
dan pemudi. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara
Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan
yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dilihat dari
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definisi tersebut, definisi tersebut hanya menunjukkan pada definisi pemuda
dengan ukuran biologis semata. Pemuda bukanlah kategori universal
biologis, melainkan suatu keadaan sosial yang berubah yang muncul pada
waktu tertentu dan pada kondisi yang jelas.
Anak muda mendapatkan lebih banyak tanggung jawab dibandingkan anakanak, namun masih terikat kontrol orang dewasa. Pada fase dari anak-anak
menuju dewasa biasanya melibatkan fase pemberontakan. Dalam sejarah
perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase
gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat organisasi
pergerakan nasional pertama, yaitu Boedi Oetomo, didirikan oleh mahasiswa
Stovia di Batavia. Mahasiswa tentunya termasuk dalam golongan pemuda.
Gelora untuk berjuang juga diwujudkan dalam bentuk organisasi pemuda
lainnya seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumateranen Bond, dan lain-lain.
Makin banyaknya organisasi pemuda yang bermunculan seperti Budi Utomo
mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang
senada dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Berawal
dari aktivis Perhimpuan Pelajar di negeri Belanda dan klub belajar (Aglemen
Studie Club) yang dipimpin Soekarno di Bandung, dibentuklah Partai
Nasional Indonesia. Selain itu, ada juga Partai Bangsa Indonesia yang
kemudian berubah menjadi Partai Indonesia Raya yang berasal dari Indische
Studie Club di Surabaya.
Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan pada tahun 1927. Digawangi oleh
tokoh-tokoh besar seperti Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo,
Ir. Anwari, Sartono SH, Budiarto SH, dan Dr. Samsi, PNI tumbuh dan
berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh pada saat itu.
Apabila kita bandingkan tahun berdirinya PNI dan tahun kelahiran Soekarno
pada tahun 1901, Soekarno pada pada waktu itu lebih kurang berusia
26 tahun. Usia 26 tahun merupakan usia yang masih muda dan memiliki
semangat muda, yaitu semangat untuk mengubah bangsa ini lebih baik.
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PNI sebagai partai nasionalis termasuk mampu berkembang dengan sangat
pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. PNI
makin menunjukkan pengaruhnya dalam melawan penjajahan pada saat itu.
Tahun 1927, PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam
aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan. Badan tersebut
diberi nama PPPKI atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan
Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan
mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat nonkooperasi. Berita ini pun
mulai memicu reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda
menangkap para pemimpin PNI, yakni Ir. Soekarno, Gatot Mangkupraja,
Maskun, dan Suriadinata. Kemudian, keempat tokoh tersebut disidangkan di
pengadilan Bandung pada tahun 1930.
Dalam persidangan itu, Ir. Soekarno mengajukan pembelaan dengan
menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Hakim pada saat
itu adalah Mr. Dr. R. Siegembeek van Hoekelen. Pembela para tokoh
Indonesia adalah Sartono SH, Sastromuljono SH, dan Idik Prawiradiputra SH.
Namun, karena lemahnya posisi bangsa Indonesia pada saat itu, keempat
tokoh itu dinyatakan bersalah dan Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan
hukuman pidana kepada Ir. Soekarno dengan 4 tahun penjara, Maskun 2
tahun penjara, Gatot Mangkupraja 1 tahun 8 bulan penjara, dan Suriadinata 1
tahun 3 bulan penjara.
Dinginnya penjara, kejamnya sipir penjara tidak mengubah asa para pemuda
Indonesia

untuk

memperjuangkan

kemerdekaan.

Bahkan,

gerakan

perjuangan para pemuda makin gencar dilakukan di seluruh Indonesia.
Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di
usia muda. Para pahlawan tersebut di antaranya sebagai berikut :
1) Wage Rudolf Supratman
Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903, di Purworejo,
dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. Wage
Rudolf Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah
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Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat penutupan Kongres
Pemuda

II

di

Gedung

Indonesische

Clubhuis.

Supratman

memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul ”Indonesia” melalui gesekan
biola. Semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa
serta memberikan ucapan selamat. Hingga saat ini, lagu ciptaan
Supratman berjudul ”Indonesia Raya” menjadi lagu kebangsaan negara
Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sangat sulit untuk menyanyikan
lagu kebangsaannya sendiri. Pada saat ini, lagu Indonesia Raya terus
dipatri dalam jiwa para pemuda karena setiap pagi dinyanyikan sebelum
belajar.

Mudah-mudahan

semangat

lagu

Indonesia

Raya

dapat

membangun jiwa dan badan bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan
yang lebih baik.
2) Chairil Anwar
Chairil Anwar adalah penyair Angkatan ‘45 yang terkenal dengan
puisinya yang berjudul ”Aku”. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan
‘Si Binatang Jalang’. Chairil lahir di Medan, 26 Juli 1922. Ia adalah putra
mantan Bupati Indragiri, Riau, dan masih memiliki ikatan keluarga
dengan Perdana Menteri Pertama Indonesia, Sutan Sjahrir. Ia bersekolah
di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) yang kemudian dilanjutkan di
MULO,

tetapi

tidak

sampai

tamat.

Walaupun

latar

belakang

pendidikannya terbatas, Chairil menguasai tiga bahasa, yaitu Inggris,
Belanda, dan Jerman. Ia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahun.
Namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di Majalah Nisan pada
Tahun 1942. Sebagai seorang penyair, kondisi sosial dan perjuangan
bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya. Chairil Anwar
menciptakan karya yang sangat terkenal bahkan sampai saat ini seperti
”Krawang Bekasi” dan ”Aku”. Belum genap 27 tahun, Chairil meninggal
dunia. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Chairil Anwar dan
karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Karya-karya
Chairil juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain
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bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol. Sebagai tanda penghormatan,
dibangun patung dada Chairil Anwar di Jakarta.
3) Wolter Monginsidi
Wolter Monginsidi merupakan Pahlawan Nasional Indonesia yang ikut
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado, pada
14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada 5 September 1949.
Semangat Juang Wolter Muda muncul karena melihat penjajahan di Bumi
Pertiwi yang tiada berkesudahan dan makin menjadi-jadi.
Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Wolter muda
ini. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda
di Sekolah SMP Nasional Makassar. Wolter Monginsidi kemudian
dipenjara. Kakinya dirantai, dan dikurung di balik terali besi.
Sebagai pemuda yang pantang menyerah dan memiliki semangat juang
tinggi, ia tak lantas putus asa dan menyerah begitu saja. Tanggal 17
Oktober tahun 1948, bersama dengan Abdullah Hadade, HM Yoseph, dan
Lewang Daeng Matari, Wolter berhasil melarikan diri dari penjara melalui
cerobong asap dapur. Sayang sekali, Wolter hanya bisa menghirup udara
kebebasannya selama sepuluh hari. Wolter divonis hukuman mati pada
tanggal 26 Maret 1949. Robert Wolter Monginsidi menulis banyak
rangkaian kata penuh makna yang menunjukkan kesetiaannya terhadap
Ibu Pertiwi. ”Raga Boleh Mati, Tapi Perjuangan Jalan Terus”, ”Jangan takut
melihat masa yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi
kalian meskipun belum semua tenagaku kukeluarkan.” ”Memang betul,
bahwa ditembak bagi saya berarti kemenangan batin dan hukuman apa
pun tidak membelenggu jiwa....”
4) Gusti Ngurah Rai
I Gusti Ngurah Rai lahir di Badung, 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai
merupakan anak dari seorang camat Petang, I Gusti Ngurah Palung.
Tertarik dengan dunia militer sejak kecil, Ngurah Rai bergabung dengan
HIS Denpasar, lalu melanjutkan dengan MULO yang ada di Malang. Tak
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cukup sampai di sana, ia kemudian bergabung dengan sekolah kader
militer, Prayodha Bali, Gianyar. Pada tahun 1940, Ngurah Rai dilantik
sebagai Letnan II yang kemudian melanjutkan pendidikan di Corps
Opleiding Voor Reserve Officieren (CORO), Magelang dan pendidikan
Artileri, Malang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, I Gusti
Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat
(TKR) Sunda Kecil. Sebagai Komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai
merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR pusat
di mana saat itu bermarkas di Yogjakarta. Sampai di Yogjakarta, Ngurah
Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat letnan
kolonel. Kembali dari Yogjakarta dengan bantuan persenjataan, Ngurah
Rai

mendapati

bahwa

Belanda

telah

menduduki

Bali

dengan

memengaruhi raja-raja Bali. Bersama Ciung Wanara, pasukan kecil
Ngurah Rai, pada tanggal 18 November 1946, menyerang Tabanan yang
menghasilkan satu datasemen Belanda dengan persenjataan lengkap
menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk menyerang Ngurah Rai dan
pasukannya. Pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Ngurah Rai
hancur hingga sampai pada pertahanan terakhir Ciung Wanara, Desa
Margarana, Ngurah Rai dan pasukannya meninggal semua. Perang
tersebut dikenal dengan perang Puputan Margarana karena sebelum
gugur, Ngurah Rai sempat meneriakkan kata puputan yang berarti perang
habis-habisan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November
1946. Berkat usahanya tersebut, Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang
Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI (anumerta). Tak
hanya itu, ia juga mendapatkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK
Presiden RI No. 63/TK/1975 tanggal 9 Agustus 1975.
Kemerdekaan bangsa Indonesia tidaklah didapatkan dengan mudah.
Pemaparan di atas menggambarkan bahwa perjuangan untuk meraih
kemerdekaan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat termasuk
pemuda.
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Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
dilaksanakan oleh para pemuda yang berbeda suku, agama, ras, dan cara
pandang politik. Pemuda Jawa diwakili Jong Java, pemuda Batak diwakili
Jong Batak, pemuda Sulawesi diwakili Jong Celebes dan lain-lain. Dari
pemuda Tionghoa, tercatat Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey
Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie.
Dari sejarah Sumpah Pemuda ini, dapat kita ambil nilai-nilai persatuan
dan kesatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai
perbedaan dapat disatukan. Walaupun Sumpah Pemuda terjadi di zaman
dahulu, tetapi ada nilai-nilai luhur yang masih bisa kita terima dan kita
amalkan. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah
Pemuda adalah
sebagai berikut :
1) Cinta Bangsa dan Tanah Air
Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu
bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Inilah wujud dari rasa cinta bangsa
dan tanah air (nasionalisme) yang dinyatakan para pemuda di tahun
1928. Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan
bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia.
2) Persatuan
Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari
daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Perbedaan tidak
menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu
wadah, yakni satu bangsa Indonesia. Ikrar ini kemudian dilanjutkan
dalam bentuk bersatu padu untuk berjuang melawan penjajah demi
mendapatkan kemerdekaan.
3) Sikap Rela Berkorban
Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan
segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan
bagi dirinya sendiri. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang
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terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara akan memperkuat
persatuan dan kesatuan. Begitu juga yang dilakukan oleh para pemuda
dalam peristiwa Sumpah Pemuda maupun dalam perjuangan merebut
kemerdekaan, para pemuda dengan ikhlas berkorban untuk bangsa
dan negara tanpa mengharapkan imbalan meski telah mengorbankan
banyak tenaga dan pikiran demi kemerdekaan bangsa.

4) Mengutamakan Kepentingan Bangsa
Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan
menunjukkan bahwa para pemuda tak mementingkan daerah atau
golongannya masing-masing. Pemuda hanya memikirkan bagaimana
bangsa Indonesia dapat bersatu padu untuk mengusir penjajah dan
mencapai kemerdekaan.
5) Dapat Menerima dan Menghargai Perbedaan
Perbedaan latar belakang daerah, suku, dan agama peserta Kongres
Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. Berbagai
perbedaan bukan untuk dipermasalahkan melainkan untuk diterima
dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Pemuda
menerima dan menghargai perbedaan demi terwujudnya satu bangsa,
yaitu Indonesia.
6) Semangat Persaudaraan
Semangat persaudaraan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
Kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab
dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan
dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan
darah. Sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia adalah bersaudara
sehingga harus saling menghormati dan tolong-menolong dengan
penuh keikhlasan dan kasih sayang. Dengan tingginya semangat
kekeluargaan tersebut, pemuda dan pemudi Indonesia berikrar
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mengantarkan bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bertanah air
yang satu.
7) Meningkatkan Semangat Gotong Royong atau Kerja Sama
Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu
hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan budaya bangsa
Indonesia. Gotong royong merupakan suatu usaha atau pekerjaan
yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga
menurut batas kemampuannya masing-masing. Gotong royong juga
memiliki nilai kerja sama. Para pemuda telah bergotong royong secara
sukarela menurut kemampuannya masing-masing. Kemerdekaan
bangsa Indonesia merupakan bukti nyata dari gotong royong dan
kerja sama yang dilakukan bangsa Indonesia.
3. Nilai dan Semangat Sumpah Pemuda Masa Sekarang
Ir. Soekarno mengatakan ”Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut
Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan
dunia”. Maksud dari 10 bukanlah jumlah sepuluh pemuda melainkan
penggambaran betapa dahsyat apa yang bisa dilakukan pemuda dalam
melakukan perubahan. Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat,
semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat
yang terus berkobar.
Pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai nilainilai luhur bangsa dan agamanya. Pemuda adalah mereka yang mempunyai
cita-cita dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Pemuda adalah
mereka yang terus melakukan perubahan, mulai dari perubahan diri,
keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Pemuda merupakan
generasi penerus, generasi pengganti dan generasi pembaharu pendahulu
mereka. Pemudalah yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa.
Baik buruknya suatu bangsa dapat dilihat dari pemudanya. Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang No. 40 Tahun 2009, tentang Kepemudaan mendefinisikan
pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting
pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30
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(tiga puluh) tahun. Kemudian, Pasal 1 (2) menyebutkan Kepemudaan adalah
berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter,
kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.Menurut undang-undang,
pemuda itu usianya 30 tahun ke bawah. Apabila berusia 31 tahun ke atas,
tidak lagi disebut pemuda. Kalaupun ada yang usianya antara 40-50 tahun
menganggap diri mereka masih muda, itu mungkin mendefinisikan pemuda
tidak dibatasi usia. Selama masih memiliki semangat muda, berapapun
usianya, masih bisa dianggap sebagai pemuda,peserta didik yang berusia di
antara 13 dan 14 tahun, belum dapat dinyatakan sebagai pemuda, tetapi
semangat, potensi, karakter, dan cita-cita haruslah dipupuk dan ditetapkan
mulai dari sekarang. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober
1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal
berikut :
a) Potensi
Pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki
potensi untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan
kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik.
b) Tanggung Jawab
Tanggung jawab muncul dari kesadaran, dan pendorong untuk
melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki
kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan dan ini terbukti
dalam masa penjajahan di mana peran pemuda pemuda sebagai
penanggung jawab perubahan dilaksanakan.
c) Hak
Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti
dengan kewajiban. Bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan
kewajibannya

dikesampingkan.

Pemuda

di

tahun

1928

lebih

mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada
menuntut hak pribadinya.
d) Karakter
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Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki
karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif.
e) Aktualisasi Diri
Aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan
dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda di
tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik.
Aktualisasi diri tersebut bukan untuk hasrat dan kepentingan pribadi
melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara
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f) Cita-Cita
Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citalah yang akan
melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan
memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia
gagasan. Jangan takut bermimpi. Takutlah kalau tidak punya mimpi.
Perjuangan pemuda di masa lalu, tentulah berbeda dengan perjuangan
generasi muda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang hidup dengan
aman dan bebas, tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu
pun, semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan
sederajat.
kemerdekaan

Hal yang dibutuhkan dari generasi muda yaitu mengisi
dengan kegiatan-kegiatan yang bersaifat positif. Kegiatan

positif pemuda terutama pelajar di samping giat belajar, di antaranya
mengikuti kegiatan memupuk rasa cinta tanah air dan patriotisme seperti
aktif di organisasi sekolah, PMR, OSIS, Pramuka, Paskibra. Pelajar yang aktif
di organisasi kepemudaan mereka patut dianggap sebagai patriot bangsa
yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang positif.
Pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara dan bagaimana
memperlakukan simbol-simbol negara tersebut. Memahami simbol negara
bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menciptakan
ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan
lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Simbol-simbol negara menurut

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah sebagai berikut:
1) Bendera
Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. Bendera Negara Sang Merah
Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (duapertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian
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bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera
negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.
Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56
Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka
Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional,
Jakarta. Pengibaran atau pemasangan dilakukan pada waktu antara
matahari terbit hingga matahari terbenam. Bendera negara wajib
dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus
oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau
kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Bendera Negara dikibarkan
pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain.
2) Bahasa
Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam
Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang
dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa
Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana
pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah
dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa
resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional,
pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga,
serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan bahasa media massa.
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundangundangan, dalam dokumen resmi negara, dalam pidato resmi presiden,
wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam
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atau di luar negeri, dan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam
pendidikan nasional.
3) Lambang Negara
Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia
berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya
menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai
berupa jantung yang digantung dengan rantai
pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka
Tunggal

Ika

ditulis

di

atas

pita

yang

dicengkeram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang
mewujudkan lambang tenaga pembangunan.
Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8,
pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Di tengah-tengah perisai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 24 Tahun
2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan
khatulistiwa. Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,
terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai
berikut :
a) Sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai
berbentuk bintang yang bersudut lima.
b) Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan
persegi di bagian kiri bawah perisai.
c) Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas
perisai.
d) Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan
atas perisai.
e) Sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas
perisai.
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Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas:
a) Warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai;
b) Warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai;
c) Warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda;
d) Warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan
e) Warna alam untuk seluruh gambar lambang.
4) Lagu Kebangsaan
Lagu Kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage
Rudolf Supratman. Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau
dinyanyikan :
a) Untuk menghormati presiden dan/atau wakil presiden serta bendera
negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang
diadakan dalam upacara.
b) Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
c) Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, Olah
raga internasional dan seni internasional yang diselenggarakan di
Indonesia, dan lain sebagainya.
Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa
diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental. Lagu
Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan
satu kali ulangan pada refrain
4.Kondisi bangsa Indonesia setelah tahun 1908
Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau
mengubah dirinya sendiri. Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa
yang bebas merdeka seperti yang kalian rasakan saat ini apabila tidak ada
usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan.
Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602.
Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa
rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi
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kehidupan.

Di berbagai

daerah,

VOC melakukan

tindakan

dengan

melaksanakan politik devide et impera (adu domba), yaitu saling mengadu
domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu
domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan
kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan
masyarakat Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels (1808–
1811) berkuasa. Upaya kerja paksa (rodi) guna membangun jalan sepanjang
pulau Jawa (Anyer-Panarukan) untuk kepentingan militer, membuat rakyat
makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian
menerapkan

Cultuurstelsel

(tanam paksa).

Peraturan

Tanam Paksa

diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Den Bosch tahun
1828. Sistem Tanam Paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari
sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah
dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.
Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah tahun 1908 mulai
menonjolkan persatuan .
Perjuangan yang dilakukan tidak lagi menggunakan senjata tradisional
melainkan menggunakan organisasi modern. Pemimpin perjuangan ialah
golongan cerdik, pandai, bukan lagi golongan bangsawan atau pimpinan
daerah lain. Meskipun demikian konflik masih saja terjadi ,misalnya:
Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Pertempuran Ambarawa,
Medan Area, Bandung Lautan Api, Tragedi Nasional (Masa Orde Lama),
Pemberontakan PKI Madiun 1948, Pemberontakan RMS (Republik Maluku
Selatan), dan Gerakan 30 September 1965 (G.30 S / PKI).
5.Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan
Republik Indonesia
Kebangkitan Nasional adalah masa dimana bangkitnya rasa dan semangat
persatuan,
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untuk
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memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, yang sebelumnya tidak
pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Masa ini ditandai
dengan dua peristiwa penting yaitu berdirinya Boedi Oetomo (20 Mei 1908)
dan ikrar Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928). Masa ini merupakan salah
satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli.
Boedi Oetomo (Budi Utomo) merupakan organisasi pertama di Indonesia
yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus
yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Boedi Oetomo didirikan
oleh dr. Soetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Boedi Oetomo, tidak
terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Boedi Oetomo yaitu dr.
Wahidin Soedirohusodo.
Dokter Wahidin Soedirohusodo merupakan dokter lulusan STOVIA (Sekolah
Kedokteran Jawa) yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya
rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk
membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat
harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta
memupuk kesadaran kebangsaan.
Dokter Wahidin Soedirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan
organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan
martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar
STOVIA. Pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah Budi Utomo. Budi Utomo berasal
dari kata Sansekerta, yaitu bodhi atau budhi berarti ”keterbukaan jiwa”,
”pikiran”, ”kesadaran”, ”akal”, atau ”pengadilan”, yang juga bisa berarti ”daya
untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum”. Adapun
perkataan utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti
”tingkat pertama” atau ”sangat baik”.
Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan
pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial karena saat itu
belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai
organisasi pelajar yang berintikan pelajar STOVIA, gerakan Budi Utomo pada

171

awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi
Utomo mengadakan Kongres Pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut
berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu: kemajuan yang harmonis
antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran,
pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan.
Setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan
terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk
memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya ketua Budi Utomo R.T.
Tirtokusumo membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi
Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan
masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa
melihat keturunan, kelamin dan agama (Poespo Negoro dan Notosusanto,
1992:178). Dari tujuan tersebut, secara tersirat, Budi Utomo memiliki
program mengembangkan kehormatan bangsa. Bangsa yang terhormat
adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain.
Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo
memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa
terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo
merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita cita nasional.
Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan baik dari
birokrat priyayi (bangsawan) maupun pemerintah Belanda. Namun, pidato
dr. Sutomo yang dalam di awal pendirian Budi Utomo, yaitu ”saya yakin nasib
tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita” (Fajriudin M, 2015: 28).
Pidato

ini

berbekas

kepada

seluruh

anggota

memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia.
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6.Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai
kebangkitan nasional
Mewujudkan Persatuan Indonesia
Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian ”Persatuan
Indonesia” adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat,
motivasi dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi. ”Dan perjuangan pergerakan
Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat
sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur”. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang
paling menonjol ialah sebagai berikut :
Perasaan Senasib
Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam
seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor
keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah
tertentu. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa
terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia.
Kebangkitan Nasional
Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia
yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa.
Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo
pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa
Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional bukan
hanya kepentingan daerah.
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Sumpah Pemuda
Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk
mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya.
Proklamasi Kemerdekaan
Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak
perjuangan rakyat Indonesia. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan
pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
konsensus/kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan
berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Disepakati mengenai bentuk negara, yaitu negara
kesatuan Republik Indonesia dan masyarakatnya berada dalam satu bangsa
yang terdiri atas berbagai suku/ras/etnis, budaya, agama dan norma-norma
kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konsensus nasional
menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Berbagai peristiwa
pengkhianatan berupa pemberontakan, gerakan separatis yang dilakukan
oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengubah atau mengganti
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat di atasi,
khususnya oleh para pemuda. Para pemuda dengan semangat tanpa pamrih
memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini.
Di sisi yang lain, kita juga dapat menyaksikan mulai lemahnya semangat
pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Kemunduran jiwa
dan semangat kebangsaan pada diri pemuda menurut laporan dari
Kemenpora RI, ada 10 (sepuluh) masalah pada generasi muda/pemuda :
1. masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda,
2. adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya,
3. berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan
pemimpin,
4. sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain,
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5. penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk,
6. berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda (narkoba,
pornografi, pornoaksi, dan lain-lain),
7. kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing,
8. melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat
kebangsaan,
9. meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme,
10. .makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap
pedoman ajaran agama.
Lemahnya semangat juang dan munculnya berbagai masalah karakter
tersebut pada dasarnya melemahkan tercapainya cita-cita nasional. Contoh:
perilaku menyimpang di kalangan pemuda jelas merusak masa depan
pemuda itu sendiri. Pemerintah mencanangkan Indonesia Emas 2045 dimana
para pemuda yang berusia 13–14 tahun pada tahun 2045 berada di usia 41
atau 42 tahun yang akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas tersebut.
Tentunya, keberhasilan tersebut tidak didapat tiba-tiba melainkan melalui
kerja keras dan cerdas yang dilakukan mulai sekarang ini. Dalam hal
kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilainilai semangat juang khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh sikap positif
yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah
sebagai berikut:
a. Nilai Religius
1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan
agama

dan

kepercayaannya

masing-masing

menurut

dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab.
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2. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama
dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga
terbina kerukunan hidup.
3.

Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan
agama dan kepercayaan masing-masing.

4. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain.
b. Nilai Kemanusiaan
1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan
kewajiban antara sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia
internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling
hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
c. Nilai Produktivitas
1. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju
kemakmuran.
2. Sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk
kreatif dan produktif.
3. Terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
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d.

Nilai Keseimbangan
Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional,
tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun,
damai, menghormati, perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan,
serta membela dan melindungi yang lemah.
Keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani.

e. Nilai Demokrasi
Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti setiap warga negara memiliki
kebebasan

yang

bertanggung

jawab

terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan
Indonesia. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan
bangsa dalam masyarakat, adalah sebagai berikut :
1. Rasa cinta tanah air.
2. Jiwa patriot bangsa.
3. Tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam
keberagaman.
5. Tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
f. Nilai Kesamaan Derajat
Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama
di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakkan HAM
yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat,
kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas
dari perlakuan tidak manusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan
yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta
aman dari ancaman ketakutan.
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g. Nilai Ketaatan Hukum
Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan
peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak
hukum,

agar

lebih

independen,

tidak

terkontaminasi

dengan

kekuasaan/politik praktis agar adanya persamaan di depan hukum
(equality before the law) dapat terwujud.
h. Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia
Modal utama untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan
sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggan
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangga sebagai bangsa
dan bertanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati
atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Sudah
sewajarnya kita bangga bertanah air Indonesia. Indonesia negeri zamrud
di khatulistiwa.
Bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulankeunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia, di antaranya adalah:
Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati
urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat.
Semangat Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa
Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan.
Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial
budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia sehingga
sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman namun prinsipnya kita
tetap satu pandangan.
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Memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain
sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke
Indonesia.
Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di antara dua benua (Asia
dan Australia) dan di antara dua samudera (Hindia dan Pasifik)
menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang dunia sehingga
Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh
bangsa-bangsa lain.
Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Keanekaragaman flora
dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh
bangsa-bangsa lain.
Wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. Hal ini menjadi modal bagi
kesejahteraan bangsa Indonesia.
Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam dengan matahari yang
bersinar sepanjang tahun.
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Indah, luas, sumber daya manusia, dan sumber daya alam menjadi faktor
pembentuk keunggulan bangsa Indonesia. Apabila kita merasa bangga
sebagai bangsa Indonesia, kita akan selalu berupaya menjunjung tinggi
nama baik bangsa dan negara, dimana pun kita berada. Kita juga akan
selalu meningkatkan citra Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata
di masyarakat.
Memajukan bangsa Indonesia bagi seorang pelajar dimulai dengan belajar
sungguh-sungguh. Apabila kita kaji, prestasi anak Indonesia dalam dunia
pendidikan sudah sangat luar biasa. Prestasi tersebut bukan hanya akan
menjadi kebanggaan pribadi, tetapi menjadi kebanggaan bagi bangsa dan
negara.
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A. Pembahasan Soal-soal USBN Tahun Pelajaran 2016/2017
1. Jawaban: C ( Sumpah Pemuda )

Pembahasan
Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
dilaksanakan oleh para pemuda yang berbeda suku, agama, ras, dan cara
pandang politik. Pemuda Jawa diwakili Jong Java, pemuda Batak diwakili Jong
Batak, pemuda Sulawesi diwakili Jong Celebes dan lain-lain. Dari pemuda
Tionghoa, tercatat Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang
dan Tjoi Djien Kwie.
2. Jawaban : A (Menjamin stabilitas nasional dan perdamaian dunia )

Pembahasan
Kerja sama Internasional di bidang pertahanan bertujuan untuk:
a. menjaga keamanan negara agar aman dan damai serta tertib dan menjaga
negara dari berbagai ancaman baik ancaman dari luar ataupun dari dalam
b. memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara
c. Mewujudkan pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan
perdamaian dunia
d. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh
rakyatnya.
e. Memperluas lapangan kerja
f. Memperkuat rasa persahabatan
3. Jawaban : B ( Mengikrarkan sumpah pemuda )

Pembahasan
Peran pemuda masa kini dalam mewujudkan persatuan:
a. Berjuang demi kemajuan bangsa
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b. Menjaga kemajemukan adat dan budaya
c. Menjunjung tinggi persatuan bangsa
d. Berani membela yang benar
4. Jawaban : C (Perjuangan harus dilandasi semangat peratuann dan
kesatuan)

Pembahasan
Cukup jelas
5. Jawaban : C (Prinsip mengedepankan kepentingan bangsa dari pada
kepentingan pribadi dan golongan )

Pembahasan
Cukup jelas

B. Pembahasan Soal-soal USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
6. Jawaban : D (Menjalin kerjasama antarpeserta didik tanpa
membedakan
agama,suku dan ras )
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Pembahasan
Upaya mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan di lingkungan
sekolah
a. Tidak membeda-bedakan teman
b. Berteman dengan semua teman tanpa membedakan
suku,bangsa,dan agama
c. Saling menghormati dan menghargai
7. Jawaban : A (Mulai sadarnya para pemuda bahwa untuk mengusir
penjajah perlu adanya semangat nasionalisme yang
kuat)

Pembahasan
Cukup jelas
8. Jawaban : B (Menyatukan organisasi-organisasi yang telah ada di
Indonesia)

Pembahasan
Arti penting sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia
a. Mendorong semangat persatuan kebangsaan
b. Mendorong semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan
c.Pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai salah satu unsur
kebudayaan Indonesia
d. Sebagai instrumen untuk mendorong semangat persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia
e. Sebagai instrumen untuk mengingatkan bangsa Indonesia bahwa
keberagaman

suku,etnis,bahasa,budaya,daerah,ras,agama

merupakan pemersatu bangsa Indonesia.
9. Jawaban : B (Bersatunya tekad para pemuda untuk merebut
kemerdekaan)

183

Pembahasan
Arti penting semangat dan komitmen kebangsaan
a. .Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui
bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai
suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk.
b. Prinsip Nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia tidak berarti
bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Selain tidak
realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang
Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.
c. Prinsip Kebebasan yang Bertanggungjawab. Manusia Indonesia adalah
makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan
tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya dan
dalam hubungannya dengan Tuhan Yang maha Esa.
d. Prinsip Wawasan Nusantara. Dengan wawasan Nusantara manusia
Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah
air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan
nasional.
10. Jawaban : C (2),(4) dan (5)
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Pembahasan
Ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia setelah lahirnya organisasi pergerakan
nasional:
No

Sebelum Tahun 1908

Setelah Tahun 1908

1

Dipimpin raja atau bangsawan Dipimpin dan digerakkan oleh
dan tokoh agama
kaum terpelajar

2

Bersifat kedaerahan (lokal)

3

Bersifat fisik atau perjuangan Diplomasi
dengan
dilakukan dengan mengangkat menggunakan
cara-cara
senjata
modern,seperti
media,perundingan,lobi,mogok
dan sebagainya

4

Terfokus
pada
kharismatik

5

Bersifat reaktif dan spontan

Bersifat nasional dan telah ada
kerja sama antardaerah

pemimpin Memiliki
organisasi
yang
memungkinkan
adanya
kaderisasi
Memiliki visi yang jelas,yaitu
Indonesia yang merdeka
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C. Mengembangkan Soal HOTS
Tabel 15. Format Kisi-kisi Soal USBN
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

Kompetensi yang
Diuji
3.5

Memproyeksikan

nilai

dan

semangat

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: PPKn
: 120 menit
: 1
: 2017/2018

Lingkup
Materi
Nilai dan
semangat
sumpah pemuda

Sumpah Pemuda tahun
1928

dalam

Nilai Semangat
Sumpah
Pemuda Masa
Sekarang

Peserta didik
dapat
menggunakan
nalar dalam
mengkaji
persatuan dalam
keberagaman

1

Level
Kognitif
L3

Semangat
kebangkitan
nasional

Peserta didik
dapat
menganalisis
organisasi Budi
Utomo beserta
tokohnya.

2

L3

Materi

bingkai

Bhinneka Tunggal Ika

2

3.5

Memproyeksikan

nilai

dan

semangat

Sumpah Pemuda tahun
1928

dalam

bingkai

Bhinneka Tunggal Ika.
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Makna dan
semangat
kebangkitan
nasional 1908

Indikator
Soal

No

Bentuk
Soal
PG

Uraian
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Tabel 16. Format Kartu Soal Pilihan Ganda
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018-2019

Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajar
an

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

: VIII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

: PPKn

Nama Penyusun

: Aldi

Buku Sumber :

KOMPETENSI
DASAR

3.5
Memproyeksika
n
nilai
dan
semangat
Sumpah Pemuda
tahun
1928
dalam
bingkai
Bhinneka
Tunggal Ika

1. Kementerian
pendidikan dan
kebudayaan RI. 2017
Pendidikan Pancasila
dan
Kewarganegaraan
kelas VIII Revisi.
Jakarta : Kementerian
Pendidikan dan
kebudayaan RI.

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal
10

LINGKUP
MATERI
Nilai
dan
semangat
sumpah pemud
MATERI

Pertandingan sepak bola oleh Arema Malang Indonesia selalu memicu antusiasme
penonton dari seluruh Indonesia.Mereka datang berbondong-bondong memiliki
keragaman baik agama,suku,budaya,ekonomi dan sosial,namun disatukan oleh satu rasa
kebangsaan yang sama untuk mendukung Tim kesayangan mereka.Mencermati hal
tersebut,prinsip mengikat mereka untuk mau bersatu dalam mendukung Arema Malang
adalah ….
A. Persatuan pembangunan
B. Bhinneka Tunggal Ika
C. Wawasan Nusantara
D. Nasionalisme

Nilai Semangat
Sumpah Pemuda
Masa Sekarang
INDIKATOR
SOAL
Peserta
didik
dapat
menggunakan
nalar
dalam
mengkaji
persatuan dalam
keberagaman

Kunci
Jawaban
C
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Tabel 17. Format Kartu Soal Uraian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018-2019

Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: Uraian

Nama
Penyusun

: Aldi

Mata Pelajaran : PPKn

KOMPETENSI DASAR

3.5 Memproyeksikan
nilai dan semangat
Sumpah Pemuda tahun
1928 dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika.

Buku Sumber :
Kementerian
pendidikan dan
kebudayaan RI. 2017
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan kelas
VIII Revisi. Jakarta :
Kementerian Pendidikan
dan kebudayaan RI.

Pengetahua/
Pemahaman

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

Lakukan analisis tentang organisasi Budi Utomobeserta tokoh pendirinya.

2

LINGKUP MATERI
Nilai dan semangat
sumpah pemuda
MATERI

Kunci
Jawaban
2

Semangat
kebangkitan
nasional.
INDIKATOR SOAL
Peserta didik dapat
menggunakan
nalar
dalam
mengkaji
organisasi Budi Utomo
beserta
tokoh
pendirinya.
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Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang lahir di
Indonesia.Kelahirannya diilhami oleh para dokter lulusan sekolah dokter Jawa
(STOVIA) yaitu dr.Sutomo,dr.Cipto Mangunkusumo,dr.Gunawan.Nama Budi
Utomo berasal dari bahasa Sansekerta yaitu bodhi atau budhi yang artinya
keterbukaan jiwa,pikiran,kesadaran. Budi Utomo memiliki program
mengembangkan kehormatan bangsa.Organisasi ini mensejajarkan bangsa
Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
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Unit pembelajaran Makna dan Semangat Kebangkitan Nasional 1908 dan
Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini
dikembangkan dari kompetensi dasar yang termuat dalam Permendikbud
Nomor 37 Tahun 2018 khususnya untuk mata pelajaran PPKn Kelas VIII
dengan kompetensi dasar berikut: (1) KD 1.4 Mensyukuri nilai dan semangat
Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik
Indonesia secara tulus; (2) KD 1.5 Menjalankan perilaku orang beriman
sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika; (3) KD 2.4 Bertanggung jawab terhadap makna dan
arti penting Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan
Republik Indonesia; (4) KD 2.5 Mengembangkan sikap toleransi sesuai nilai
dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal
Ika;
(5) KD 3.4 Menganalisa makna dan arti Kebangkitan nasional 1908 dalam
perjuangan kemerdekaan Republik Indonesi; (6) KD 3.5 Memproyeksikan
nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika; (7) KD 4.4 Menyaji hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan
nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia; (8) KD 4.5
Mengaitkan hasil proyeksi nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda Tahun
1928 dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari.
Unit pembelajaran ini menjadi penting dipelajari oleh guru dan peserta didik,
karena awal kebangkitan nasional tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia
dalam rangka mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah.
Berbagai macam pergerakan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia
dilakukan oleh para tokoh terpelajar di berbagai daerah. Hal ini tidak
terlepas dari perjuangan rakyat Indonesia, khususnya para pemuda. Mereka
dengan penuh semangat dapat meninggalkan rasa kedaerahan untuk
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mewujudkan rasa persatuan dan akhirnya mengikrarkan diri menjadi satu
kesatuan. Ikrar ini dicetuskan tahun 1928 dan dikenal dengan sebutan
sumpah pemuda sebagai ikrar yang diucapkan dan dipegang teguh oleh para
pemuda menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia untuk menjadi satu
kesatuan yang tidak akan terlepas dari bingkai semboyan bangsa, yaitu
Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi menjadi satu keberagaman
yang ada di negara ini disatukan dengan ikrar sumpah pemuda.
Aktivitas pembelajaran pada unit ini berorientasi pada pendekatan saintifik
yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan model discovery learning
(DL). Aktivitas pembelajaran disusun sesuai sintak, dilengkapi dengan
gambar-gambar sebagai stimulus, dan Lembar Kerja Peserta Didik sebagai
suplemen aktivitas pembelajaran.
Bahan bacaan pada unit pembelajaran ini berisikan materi-materi dan
gambar-gambar yang mendukung materi, serta telah disesuaikan dengan
soal-soal yang muncul pada USBN tahun 2016/2017 dan 2017/2018. Secara
garis besar bahan bacaan berisikan: makna dan semangat kebangkitan
nasional dan sumpah pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika masa kini.
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Setelah mengikuti unit pembelajaran ini, cobalah Bapak/ Ibu peserta untuk
lebih peka terhadap kehidupan keseharian peserta didik baik di lingkungan
rumah, sekolah, maupun lingkungan tempat tinggalnya. Galilah kenyataan
yang dapat dijadikan bahan untuk memberi stimulus/rangsangan pada
peserta didik. Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari peserta didik harus
dikaitkan dengan Makna dan Semangat Kebangkitan Nasional 1908 dan
Sumpah Pemuda 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika akan
membantu peserta didik lebih memahami dan menerima tentang materi
pelajaran.
Periksa kembali perencanaan pembelajaran yang telah Bapak/Ibu buat. Kilas
baliklah proses pembelajaran yang telah Bapak/Ibu laksanakan , apakah
sudah memenuhi kriteria berpikir tingkat tinggi? Bila belum, tekadkan niat
dan semangat Bapak/Ibu untuk melakukan perubahan.
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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 peserta didik akan menjadi pembelajaran bermakna.
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Paket Unit Pembelajaran berorientasi HOTS ini merupakan acuan bagi
pendidik yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di kelas agar
memiliki pemahaman yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan khususnya berkaitan dengan penilaian HOTS. Melalui Paket
Unit Pembelajaran ini, pendidik diharapkan tidak akan mengalami kendala
berarti dalam penerapannya karena telah dilengkapi

petunjuk dan cara

penggunaan dari buku ini.
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat
Pendidikan Dasar telah berupaya optimal untuk memfasilitasi penyusunan
Paket Unit Pembelajaran dan penilaian berbasis HOTS I sehingga pada
akhirnya diharapkan perubahan pola pikir yang berpengaruh pada
perkembangan sistem penilaian berbasis HOTS.
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