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Pembelajaran IPS kelas-VIII bertujuan untuk memberikan wawasan kepada 
siswa tentang berbagai gejala sosial pada lingkup ASEAN melalui pemahaman 
konektivitas ruang dan waktu beserta aktivitas dan interaksi sosial yang ada di 
dalamnya. Keragaman kondisi yang dimiliki negara-negara ASEAN merupakan 
potensi sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya 
dalam dimensi ruang dan waktu serta ikatan konektivitas multidimensi sehingga 
kondisi gejala beserta keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing negara ASEAN 
akan dapat berfungsi sebagai sumberdaya pembangunan.

Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ini mengarahkan guru 
dalam melaksanakan proses pembelajaran IPS, memiliki kemauan serta kemampuan 
untuk mencari dan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di baik di 
sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Fokus kajiannya diarahkan pada upaya 
mendorong siswa memahami serta memiliki pemahan tentang keunggulan wilayah, 
kekayaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, ataupun sumberdaya budaya 
yang kita miliki, serta pemanfaatannya. Pembelajaran IPS perlu diarahkan sampai 
membuat siswa terampil dan aktif dalam mengamati, menanya, menalar, mencoba, 
serta membentuk jaringan pengetahuan yang dikuasainya secara ilmiah (scientific). 
Sementara itu, proses pembelajarannya menggunakan Model Pembelajaran Berbasis 
Proyek, Pembelajaran Inkuiri, dan Pembelajaran Discovery. Dalam pembelajaran 
IPS,  peran guru sangat penting untuk mengarahkan sekaligus menjadi pendorong/
motivator bagi aktivitas siswa dengan berbagai kegiatan yang dicontohkan dalam 
buku ini. Guru dapat dan bahkan sangat dianjurkan untuk memperkaya materi secara 
kreatif dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang relevan yang bersumber dari lingkungan 
alam, sosial, maupun budaya yang ada di sekitar siswa. Pembahasan buku ini dibagi 
dalam dua bagian, yaitu Bagian-I,  yang berisi Petunjuk Umum, dan  Bagian-II, yang 
berisi Petunjuk Khusus.

Buku Panduan Guru ini sangat terbuka untuk diberi masukkan dan akan terus 
menerus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu, pemerintah mengundang 
para pembaca untuk memberikan kritik, saran dan masukan yang berharga untuk 
perbaikan dan penyempurnaan buku ini. Atas kontribusinya, diucapkan terima kasih. 
Mudah-mudahan kita dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan 
dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi “Indonesia Emas” seratus 
tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045.

Jakarta, 2017
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Bagian I

Petunjuk Umum

Buku Panduan Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ini disusun sebagai 
panduan bagi guru dalam penggunaan Buku Siswa. Buku ini terdiri atas dua bagian 
utama. Bagian pertama berisi petunjuk umum tentang pembelajaran IPS. Bagian 
kedua menguraikan pembelajaran IPS untuk setiap Tema, Subtema, dan Sub-subtema, 
sesuai dengan Buku Siswa. Melalui Buku Guru ini, diharapkan guru mendapatkan 
kemudahan dalam pemahaman tentang cara membelajarkan, penilaian, melakukan 
remedi, pengayaan, serta interaksi dengan orang tua. Buku Guru mata pelajaran IPS 
ini diharapkan dapat membantu guru dalam memfasilitasi peserta didik untuk belajar 
se ara	 a ti 	 e sien	 dan	 e e ti 	 sehingga	 mam u	 men a ai	 Standar	 om etensi	
ulusan	 S .

A. Pembelajaran IPS
1. om etensi	 Inti	 dan	 om etensi	 asar	 ata	 Pelajaran	 IPS	

elas	 III	
ata	 elajaran	 IPS	 dalam	 uri ulum	 1 	 di em ang an	 erdasar an	

om etensi	Inti	 I 	dan		 om etensi	 asar	 	 ang	se ara	rin i	da at	dijelas an	
sebagai berikut. 

a el	1	 I	dan	 	 ata	Pelajaran	IPS	S P MTs	 elas 	 III

KOMPETENSI INTI 3 
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 
(KETERAMPILAN)

.	 emahami	dan	menera an	
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan	 rosedural 	 erdasar an	
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan 
budaya; terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata.

4. Mengolah, menyaji, dan 
menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merang ai 	memodi asi 	dan	
mem uat 	dan	ranah	a stra 	
(menulis, membaca, menghitung, 
menggam ar 	dan	mengarang 	
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
sama	dalam	sudut	 andang teori.



								 u u	 uru	 elas	 III	S P s

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR

.1	 enelaah	 eru ahan	 eruangan	
dan interaksi antarruang di 
Indonesia dan negara-negara 
ASEAN yang diakibatkan 
oleh faktor alam dan manusia 
(teknologi, ekonomi, pemanfaatan 
lahan 	 oliti 	dan	 engaruhn a	
terhadap keberlangsungan 
kehidupan ekonomi, sosial, budaya, 
dan politik.

4.1 Menyajikan hasil telaah tentang 
perubahan keruangan dan 
interaksi antarruang di Indonesia 
dan negara-negara ASEAN 
yang diakibatkan oleh faktor 
alam dan manusia (teknologi, 
ekonomi, pemanfaatan lahan, 
oliti 	dan	 engaruhn a	terhada 	

keberlangsungan kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, dan 
politik.

. 	 enganalisis	 engaruh	intera si	
sosial dalam ruang yang berbeda 
terhadap kehidupan sosial dan 
budaya serta pengembangan 
kehidupan kebangsaan.

. 	 en aji an	hasil	analisis	tentang	
pengaruh interaksi sosial dalam 
ruang yang berbeda terhadap 
kehidupan sosial dan budaya 
serta pengembangan kehidupan 
kebangsaan.

. 	 enganalisis	 eunggulan	
dan keterbatasan ruang dalam 
permintaan dan penawaran serta 
teknologi, dan pengaruhnya terhadap 
interaksi antarruang bagi kegiatan 
ekonomi, sosial, dan budaya di 
Indonesia dan negara-negara 
ASEAN.

. 	 en aji an	hasil	analisis	tentang	
keunggulan dan keterbatasan 
ruang dalam permintaan dan 
penawaran serta teknologi, dan 
pengaruhnya terhadap interaksi 
antarruang bagi kegiatan 
ekonomi, sosial, budaya, di 
Indonesia dan negara-negara 
ASEAN.
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KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR

. 	 enganalisis	 ronologi 	
perubahan dan kesinambungan 
ruang	 geogra s 	 oliti 	
ekonomi, pendidikan, sosial, 
uda a 	dari	masa	 enjajahan	

sampai tumbuhnya semangat 
kebangsaan.

4.4 Menyajikan hasil analisis 
kronologi, perubahan dan 
esinam ungan	ruang	 geogra s 	

politik, ekonomi, pendidikan, 
sosial 	 uda a 	dari	masa	
penjajahan sampai tumbuhnya 
semangat kebangsaan.

Materi pelajaran IPS harus dipilih dan dipilah sedemikian rupa sehingga mendukung 
en a aian	 I 1	dan	 I .	 ateri	 ang	di em ang an	dalam	 en a aian	 I 1 	da at	

dilakukan dengan cara menghargai ajaran agama dalam berpikir dan berperilaku 
manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai makhluk yang beragama. Guru 
harus turut memberikan pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran agama yang 
sangat diperlukan dalam menuntut ilmu. Ilmu dan agama harus senantiasa seimbang 
dalam	 emahamann a.	 engan	demi ian 	manusia	 ang	memili i	ilmu	dihara an	
mempunyai penghayatan agama yang baik pula.

ntu 	materi	 em elajaranan	IPS	 ang	mendu ung	 en a aian	 I 	da at	di ilih	
materi yang memiliki muatan membentuk perilaku hormat pada orang lain sebagai 
salah satu karakter bangsa yang baik, hormat pada orang tua, hormat pada guru, 
toleransi antarumat beragama, suku, budaya daerah, peduli terhadap sesama, saling 
memaafkan, tolong menolong, dan sebagainya. Sebagaimana disajikan dalam Buku 
Siswa, pembelajaran IPS ditujukan untuk memberikan wawasan yang utuh bagi 
peserta didik tentang berbagai gejala sosial, melalui pemahaman konektivitas ruang 
dan waktu beserta aktivitas dan interaksi sosial di dalamnya. 

Berkaitan dengan keragaman ini,  sumber daya yang kita miliki mencakup sumber 
daya lokasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya. 
engan	 eragaman	 serta	 eunggulan	 ang	 ada 	 ma a	 da at	 di enali	 eunggulan	

dan kelemahan masing-masing daerah (region 	se ara	 om arati .	 eunggulan	dan	
kelemahan tersebut tentunya akan menyebabkan terjadinya dinamika pengiriman 
barang karena adanya pasokan di satu sisi dan kebutuhan pada sisi yang lain. 



								 u u	 uru	 elas	 III	S P s

Interde endensi	antarregion daerah	se ara	nasional	di	 ila an	Indonesia	 erlu	di aji	
sehingga	da at	menunju an	 erlun a	 egara	 esatuan	 e u li 	Indonesia	 I 	
agi	ter enuhin a	 e utuhan e urangan	masing masing	 ila ah.	 eem at	 otensi	

sumber daya yang kita miliki ini diharapkan dapat menghasilkan kesatuan yang 
kokoh dalam mendukung berhasilnya pembangunan nasional.

Pem elajaran	IPS	 elas	 III	di em ang an	selama	satu	tahun	 ang	men a u 	 	
minggu	dengan	 e an	 elajar	 er	minggu	selama	 	 	 	menit.	 ntu 	mem asilitasi	
eserta	didi 	menguasai	 	diguna an	 u u	Sis a	 ang	 er asis	 ada	1 	 	dan	

dikemas dalam empat materi pokok sebagai berikut.

a.	 ateri	Po o 	1	 	Intera si	 eruangan	dalam	 ehidu an	di	negara negara	 S .

.	 ateri	Po o 	 	 	Pengaruh	intera si	sosial	terhada 	 ehidu an	sosial	dan		 	
   kebangsaan.

.	 ateri	Po o 	 	 	 eunggulan	dan	 eter atasan	ruang	serta	 engaruhn a	terhada 		
   kegiatan ekonomi.

d.	 ateri	Po o 	 	 	Peru ahan	mas ara at	Indonesia	 ada	masa	 enjajahan	dan		 	
   tumbuhnya semangat kebangsaan.

.	Tujuan Pembelajaran
Untuk menetapkan tujuan pembelajaran IPS, perlu diperhatikan sejumlah prinsip 

dalam	 em elajaran	 IPS.	 egiatan	 Pem elajaran	 IPS	 diselenggara an	 se ara	
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 
dan	 emandirian	sesuai	dengan	 a at 	minat 	dan	 er em angan	 si 	serta	 si ologis	
peserta didik. Untuk itu, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran 
serta penilaian proses maupun hasil pembelajaran, remedi, pengayaan, dan interaksi 
dengan	orang	tua	diarah an	untu 	mening at an	e siensi	dan	e e ti itas	 eter a aian	
om etensi	lulusan.	Sesuai	dengan	Peraturan	 enteri	Pendidi an	dan	 e uda aan	
nomor	1 	tahun	 1 	tentang	Pem elajaran	Pada	Pendidi an	 asar	dan	 enengah 	
rinsi 	 em elajaran	IPS	adalah	se agai	 eri ut

1. dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu;

.	 dari	 guru	 se agai	 satu satun a	 sum er	 elajar	menjadi	 elajar	 er asis	 ane a	
sumber belajar;
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.	 dari	 ende atan	 te stual	 menuju	 roses	 se agai	 enguatan	 enggunaan	
pendekatan ilmiah;

4. dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;

5. dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;

6. dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran 
dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;

7. dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;

.	 ening atan	 dan	 eseim angan	 antara	 eteram ilan	 si al	 hards ills 	 dan	
eteram ilan	mental	 so ts ills

9. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta 
didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;

1 .	 em elajaran	 ang	 menera an	 nilai nilai	 dengan	 mem eri	 eteladanan	 ing	
ngarso	 sung	 tulodo 	 mem angun	 emauan	 ing	 mad o	 mangun	 arso 	 dan	
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri 
handa ani

11. pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di masyarakat;

1 .	 em elajaran	 ang	menera an	 rinsi 	 ah a	sia a	saja	adalah	guru 	sia a	saja	
adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas;

1 .	 Peman aatan	te nologi	in ormasi	dan	 omuni asi	untu 	mening at an	e siensi	
dan efektivitas pembelajaran; dan

14. pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. 

.	Materi Pembelajaran
IPS pada hakikatnya adalah telaah tentang manusia dalam hubungan sosialnya 

atau kemasyarakatannya. Manusia sebagai makhluk sosial akan mengadakan 
hubungan sosial dengan sesamanya, mulai dari keluarga sampai masyarakat, baik 
pada lingkup lokal, nasional, regional, bahkan global. Sebagaimana diungkap oleh 
ursid	 Sumaatmadja	 	 1. 	 setia 	 orang	 seja 	 lahir	 tida 	 ter isah an	 dari	

manusia lain. Selanjutnya, dalam pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani 
sesuai dengan penambahan umur, pengenalan dan pengalaman seseorang terhadap 
kehidupan masyarakat di lingkungan sekitarnya makin berkembang dan meluas.

Materi pembelajaran IPS diambil dari kehidupan nyata yang terdapat di 
lingkungan masyarakat. Bahan atau materi diambil dari pengalaman pribadi, teman-
teman	se a a 	serta	 ling ungan	alam 	dan	mas ara at	 se itarn a.	 engan	 ara	 ini	
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diharapkan materi akan lebih mudah dipahami karena mempunyai makna lebih besar 
bagi para peserta didik dibandingkan bahan pembelajaran yang abstrak dan rumit 
yang berasal dari ilmu-ilmu sosial.

uang	ling u 	materi	IPS	meli uti	 erila u	sosial 	e onomi 	dan	 uda a	manusia	
di masyarakat. Masyarakat merupakan sumber utama IPS. Aspek kehidupan sosial 
terkait dengan ruang tempat tinggalnya. Apa pun yang dipelajari, apakah itu hubungan 
sosial 	 e onomi 	 uda a 	 eji aan 	 sejarah 	 geogra s	 atau ah	 oliti 	 sum ern a	
adalah	 mas ara at.	 Se agaimana	 dijelas an	 oleh	 inata utra	 	 1. 	 isi	
pendidikan IPS sebagai program pendidikan menitikberatkan pada pengembangan 
individu peserta didik sebagai “aktor sosial” yang mampu mengambil keputusan yang 
bernalar dan sebagai “warga negara” yang cerdas, memiliki komitmen, bertanggung 
jawab dan bermental partisipatif. Melalui pendidikan IPS, peserta didik dibina dan 
dikembangkan kemampuan mental serta intelektualnya menjadi warga negara yang 
memiliki keterampilan dan kepedulian sosial serta bertanggung jawab terhadap 
pembangunan nasional dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara 
optimal dan lestari.

uang	 ling u scope	 materi	 IPS	 meli uti	 materi	 su stansi onten isi 	 materi	
proses, dan materi sikap. Materi substansi meliputi fakta, konsep, generalisasi, dan 
teori. Materi proses meliputi menerima, mencari, mengumpulkan, merumuskan, 
dan melaporkan informasi. Informasi ini meliputi manusia dan lingkungannya. 
Materi sikap atau afeksi, diorganisasi sedemikian rupa sehingga ada sistematisasi 
bahan, informasi, dan atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan 
lingkungannya sehingga menjadi lebih bermakna. Pengorganisasian materi sikap 
diharapkan dapat membuat peserta didik lebih peka dan tanggap terhadap berbagai 
masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Selain itu, pengorganisasian 
materi sikap dapat mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan 
sendiri dan masyarakat yang lebih luas.

Proses pembelajaran IPS di SMP tidak menekankan aspek teoritis keilmuannya, 
melainkan segi praktis mempelajari, menelaah, serta mengkaji gejala dan masalah 
sosial.	 da un	sum er	materi	IPS	meli uti
a. Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar peserta didik sejak 

dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas, yaitu 
negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya.

.	 egiatan	 manusia 	 misaln a	 mata	 en aharian 	 endidi an 	 agama 	 rodu si 	
komunikasi, dan transportasi.

.	 ing ungan	 geogra s	 dan	 uda a	 	 ang	 meli uti	 segala	 as e 	 geogra s	 dan	
antropologis dari lingkungan peserta didik yang terdekat sampai yang terjauh.

d.	 ehidu an	 masa	 lam au 	 er em angan	 ehidu an	 manusia 	 sejarah	 ang	
dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh- 
tokoh dan kejadian-kejadian yang besar.
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4. Pendekatan dan Model Pembelajaran IPS

a. Pendekatan Pembelajaran IPS
Pem elajaran	 IPS	 harus	 disaji an	 mengguna an	 ende atan	 ilmiah	 sainti

scientific 	 serta	 mengguna an	 model	 ang	 dianjur an	 dalam	 uri ulum	 1 	
yaitu discovery-inquiry based learning, problem based learning, dan project based 
learning.	 Pem elajaran	 dengan	 ende atan	 sainti 	 da at	 dide nisi an	 se agai	
pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif 
membangun konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan mengamati, menanya, 
mengum ul an	in ormasi 	mengasosiasi 	dan	mengomuni asi an	 .	

ang ah lang ah	 terse ut	 da at	 dilanjut an	 dengan	 men i ta.	 alam	
melaksanakan proses pembelajaran IPS, bantuan guru diperlukan. Namun, bantuan 
itu harus semakin berkurang ketika peserta didik semakin bertambah dewasa atau 
sema in	 tinggi	 elasn a.	 Pem elajaran	 dengan	 ende atan	 sainti 	 antara	 lain	
didasarkan pada prinsip pembelajaran sebagai berikut.

1 	 er usat	 ada	 eserta	didi
	 mem eri	 esem atan	 ada	 eserta	 didi 	 untu 	meng onstru 	 onse 	 hu um 	

dan prinsip,
	 mendorong	terjadin a	 ening atan	 e a a an	 er i ir	 eserta	didi
	 mening at an	moti asi	 elajar	 eserta	didi 	dan
	 mem eri an	 esem atan	 e ada	 eserta	didi 	untu 	 erlatih	 emam uan	dalam	

komunikasi.

Se ara	 umum	 em elajaran	 dengan	 ende atan	 sainti 	 dila u an	 melalui	
langkah-langkah berikut.

1 	 Peserta	didi 	mela u an	 engamatan	atas	suatu	 enomena	 ang	 eru a	gam ar
ideo 	 ling ungan	 se itar	 untu 	mengidenti asi	 hal hal	 ang	 ingin	 di etahui	

dari hasil pengamatan.
	 Peserta	didi 	merumus an	 ertan aan	 erdasar an	hal hal	 ang	ingin	di etahui	

peserta didik pada saat melakukan pengamatan. 
	 engum ul an	 data	 atau	 in ormasi	 dengan	 er agai	 te ni 	 se erti	mem a a	

Buku Siswa, mencari di internet, wawancara dengan narasumber, atau melakukan 
pengamatan di lapangan.

	 enganalisis	 data	 atau	 in ormasi	 ang	 di eroleh	 dari	 er agai	 sum er	 untu 	
menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sampai diperoleh suatu kesimpulan 
atas jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 engomuni asi an	 esim ulan	dengan	 ara	mem resentasi an	di	de an	 elas 	
dan menempel kesimpulan pada dinding kelas atau tempat yang telah disediakan 
sebagai wahana belajar peserta didik.
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Pengorganisasian	materi	 IPS	dalam	 uri ulum	 1 	dila u an	 se ara	 ter adu.	
Model pendekatan terpadu memadukan berbagai disiplin ilmu sosial sedemikian 
rupa sehingga batas-batas antara disiplin ilmu yang satu dengan lainnya menjadi 
tida 	 tam a 	 asan 	 1 	 .	 Pende atan	 ter adu	 ada	 ha i atn a	meru a an	
pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual 
maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip 
secara holistik dan autentik. Melalui pengembangan materi terpadu, peserta didik 
dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan untuk 
menerima, menyimpan, dan memproduksi kembali pengetahuan yang dipelajarinya.

 
b. Model-model Pembelajaran IPS

Model-model pembelajaran yang direkomendasikan di dalam standar proses 
adalah 	Pem elajaran	 er asis	 asalah	 P 	Pem elajaran	 er asis	Pro e 	 P P 	
dan Discovery-Inquiry	 I .	 etiga	model	 terse ut	 dihara an	 da at	mem er uat	
enera an	 ende atan	sainti 	dalam	 em elajaran.	 gar	guru	da at	mem eroleh	

pemahaman tentang bagaimana mengimplementasikan model-model pembelajaran 
tersebut, dalam uraian berikut ini model-model tersebut akan diuraikan satu per satu.

1) Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)

Pem elajaran	 er asis	 asalah	 P 	 atau	 dalam	 ahasa	 Inggris	 dise ut	
Problem Based Learning	 P 	adalah	 em elajaran	 ang	mengguna an	masalah	
nyata sebagai konteks atau sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan 
keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta membangun 
engetahuan	 aru.	 alam	 em elajaran	 er asis	 masalah 	 eserta	 didi 	 ai 	

secara individual maupun berkelompok, menyelesaikan masalah nyata tersebut 
dengan menggunakan strategi atau pengetahuan yang telah dimiliki. Secara kritis, 
eserta	didi 	menemu an	masalah 	menginter retasi an	masalah 	mengidenti asi	
a tor	 en e a 	terjadin a	masalah 	mengidenti asi	in ormasi	dan	menemu an	

strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengevaluasi kesesuaian 
strategi dan solusi, dan mengomunikasikan simpulan. 

Tujuan utama PBM bukanlah penyajian sejumlah besar fakta kepada peserta 
didik, melainkan pengembangan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, 
menyelesaikan masalah, dan sekaligus mengembangkan pengetahuannya. PBM 
mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran lainnya, seperti pembelajaran berbasis 
proyek (project-based-learning 	 em elajaran	 er asis	 engalaman	 experience-
based learning 	 em elajaran	 autenti 	 authentic learning 	 dan	 em elajaran	
bermakna (anchored instruction .	 odel	 em elajaran	 terse ut	 o o 	 untu 	
pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi karena dengan model tersebut 
peserta didik akan terbantu untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam 
benaknya, serta menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang lingkungan 



 Ilmu Pengetahuan Sosial       9

sekitarnya. Untuk dapat memahami pola urutan PBM tersebut, perlu dilakukan 
melalui sintaks atau langkah-langkah pembelajaran sebagaimana dikemukakan 
menurut	I rahim	dalam	 rianto 	 11	 	 	se agai	 eri ut

a el	 	Pola	 rutan		Pela sanaan	Pem elajaran	 er asis	 asalah	 P

Fase Kegiatan Guru

Tahap – 1
Orientasi siswa pada 
masalah

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 
logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau 
demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, 
motivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan 
masalah yang dipilih.

aha 	 	
Mengorganisasi  siswa 
untuk belajar

uru	 mem antu	 sis a	 mende nisi an	 dan	
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 
dengan masalah tersebut.

aha 	 	
Membimbing peyelidikan 
individual ataupun 
kelompok

Guru mendorong siswa mengumpulkan informasi 
yang sesuai, serta melaksanakan eksperimen untuk 
mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.

Tahap – 4
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya

Guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan 
karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model 
serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan 
temannya.

Tahap – 5
Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah

uru	mem antu	sis a	mela u an	re e si	atau	e aluasi	
terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka 
gunakan.

2) Pembelajaran Berbasis Proyek (PBP) 

Pem elajaran	 er asis	Pro e 	 P P 	atau	dalam	 ahasa	 Inggris	dinama an	
Project-Based Learning	 Pj 	adalah	model	 em elajaran	 ang	mengguna an	
ro e egiatan	se agai	 roses	 em elajaran	untu 	men a ai	 om etensi	si a 	

pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas 
peserta didik untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan 
meneliti, menganalisis, membuat, sampai mempresentasikan produk pembelajaran 
berdasarkan pengalaman nyata. Produk yang dimaksud adalah hasil proyek 
dalam	 entu 	 desain 	 s ema 	 ar a	 tulis 	 ar a	 seni 	 ar a	 te nologi ra ar a 	
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dan lain-lain. Pendekatan ini memperkenankan peserta didik bekerja secara 
mandiri ataupun berkelompok dalam mengonstruksikan produk nyata. Tujuan 
Pem elajaran	 er asis	Pro e 	 P P 	adalah	se agai	 eri ut.

a 	 em eroleh	 engetahuan	dan	 eteram ilan	 aru	dalam	 em elajaran.

	 ening at an	 emam uan	 eserta	didi 	dalam	meme ah an	masalah	 ro e .

	 em uat	 eserta	didi 	le ih	a ti 	dalam	meme ah an	masalah	 eru a	 ro e 	
yang kompleks dengan hasil produk nyata, yaitu barang atau jasa.

d 	 engem ang an	 dan	 mening at an	 eteram ilan	 eserta	 didi 	 dalam	
mengelola	sum er ahan alat	untu 	men elesai an	tugas ro e .

	 ening at an	 ola orasi	 eserta	 didi 	 hususn a	 ada	 P P	 ang	 ersi at	
kelompok.

alam	 P P 	 eserta	 didi 	 di eri	 tugas	 mengem ang an	 tema to i 	 dalam	
em elajaran	dengan	mela u an	 egiatan	 ro e 	 ang	realistis.	 i	sam ing	itu 	

penerapan pembelajaran berbasis proyek ini mendorong tumbuhnya kreativitas, 
kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta berpikir kritis dan analitis 
pada peserta didik. Secara umum, langkah-langkah PBP dikemukakan oleh 
ire torat	 PS P	 Panduan	 Penguatan	 Pem elajaran 	 ire torat	 PS P 	 1 	

da at	dijelas an	se agai	 eri ut

Gambar 1.1. Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Proyek 
iada tasi	dari	 eser	 	 arago a	 1

Adapun tahap-tahap proses pembelajaran berbasis proyek secara garis besar 
meli uti 	 ersia an 	 ela sanaan 	dan	e aluasi.	 aha 	 ersia an	meli uti	 egiatan	
menemu an	 tema to i 	 ro e 	 meran ang	 lang ah	 en elesaian	 ro e 	 dan	
menyusun jadwal proyek. Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan proses penyelesaian 
proyek dengan difasilitasi dan dimonitoring oleh guru serta penyusunan laporan 
dan	 resentasi u li asi	hasil	 ro e .	 aha 	e aluasi	meli uti	 egiatan	e aluasi	
proses dan hasil kegiatan proyek.

Berikut adalah contoh kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran 
berbasis  proyek pada tahap kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

  

 

  

Perancangan langkah-
langkah penyusunan proyek

Evaluasi proyek 
dan hasil proyek

Penyusunan laporan dan 
presentasi proyek 

Penyelesaian proyek 
dengan fasilitasi dan 

monitoring guru

Penyusunan jadwal 
penyelesaian proyek

Penentuan Proyek
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a) Persiapan
Persiapan diawali dengan penjelasan guru tentang materi yang dipelajari yang 

diikuti dengan instruksi tugas proyek yang dilengkapi dengan persyaratan tertentu, 
termasuk ketentuan waktu. Langkah-langkah PBP adalah sebagai berikut.

1 	 enentu an	 ro e 	 aitu	 memilih	 tema to i 	 untu 	 menghasil an	
rodu 	 la oran	o ser asi en elidi an 	 ran angan	 ar a	seni 	atau	 ar a	
eteram ilan 	 dengan	 ara teristi 	 mata	 elajaran	 dengan	 mene an an	

keorisinalan produk. Penentuan produk juga disesuaikan dengan kriteria 
tugas	 dengan	mem ertim ang an	 emam uan	 eserta	 didi 	 dan	 sum er
ahan alat	 ang	tersedia.	

	 eran ang	 lang ah lang ah	 en elesaian	 ro e 	dari	 a al	 sam ai	 a hir.	
Pada	 egiatan	 ini 	 eserta	 didi 	 mengidenti asi	 agian agian	 rodu 	
yang akan dihasilkan dan langkah-langkah serta teknik untuk menyelesaikan 
bagian-bagian tersebut sampai dicapai produk akhir.

	 en usun	 jad al	 ela sanaan	 ro e 	 aitu	 men usun	 taha taha 	
pelaksanaan proyek dengan mempertimbangkan kompleksitas langkah-
langkah dan teknik penyelesaian produk serta waktu yang ditentukan oleh 
guru.

b) Pelaksanaan 

1 	 en elesai an	 ro e 	dengan	di asilitasi	dan	di antau	guru 	 aitu	men ari	
atau	mengum ul an	data material 		 emudian	mengolahn a	untu 	men usun
mewujudkan bagian demi bagian sampai dihasilkan produk akhir.

	 em resentasi an mem u li asi an	hasil	 ro e 	 aitu	men aji an	 rodu 	
dalam bentuk presentasi, diskusi, pameran, atau publikasi (dalam majalah 
dinding	atau	internet 	untu 	mem eroleh	tangga an	dari	 eserta	didi 	 ang	
lain, guru, dan bahkan juga masyarakat.

 c) Evaluasi
Evaluasi proses dan hasil proyek dilakukan dengan pelaksanan proyek dan 

penilaian produk yang dihasilkan untuk mengetahui ketercapaian tujuan proyek.

3) Pembelajaran Discovery-Inquiry  

odel	Pem elajaran	 is o eri	 Discovery Learning 	diarti an	se agai	 roses	
pembelajaran yang terjadi bila pembelajar tidak disajikan dengan pelajaran 
dalam	 entu 	 naln a 	 teta i	 dihara an	mam u	mengorganisasi	 sendiri	 hasil	
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belajarnya. Sebagai model pembelajaran, Discovery Learning mempunyai 
prinsip yang sama dengan pembelajaran inkuiri (Inquiry-Learning .	 ida 	
ada perbedaan  prinsip di antara kedua istilah ini. Discovery Learning lebih 
menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak 
diketahui. Perbedaannya dengan inquiry ialah bahwa pada discovery masalah 
yang diperhadapkan kepada peserta didik semacam masalah yang direkayasa 
oleh	guru.	 alam	menga li asi an	metode	Discovery Learning, guru berperan 
sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing 
dan mengarahkan kegiatan belajar peserta didik sesuai dengan tujuan. Hal ini 
dimaksudkan agar tercapai sebuah cita-cita besar, yaitu kegiatan belajar mengajar 
yang sebelumnya teacher oriented menjadi student oriented. Bahan ajar tidak 
disajikan dalam bentuk akhir sehingga peserta didik dituntut untuk melakukan 
berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengategorikan, 
menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan, serta membuat 
sim ulan sim ulan.	 Im lementasi	 uri ulum	 1 	 ateri	 Pelatihan	 uru 	
Ilmu	Pengetahuan	Sosial	S P 	 ementerian	Pendidi an	dan	 e uda aan 	 1 .		
Langkah-langkah pembelajaran Discovery-Inquiry adalah sebagai berikut.

a) Langkah Persiapan 

1 	 enentukan tujuan pembelajaran.

	 ela u an	identi asi	 ara teristi 	 eserta	didi 	 emam uan	a al 	minat 	
ga a	 elajar 	dan	se again a .

	 emilih	materi	 em elajaran.

	 enentu an	 to i to i 	 ang	 harus	 di elajari	 eserta	 didi 	 se ara	 indu ti 	
dari	 ontoh ontoh	generalisasi .

	 engem ang an	 ahan ahan	 em elajaran	 ang	 eru a	 ontoh ontoh 	
ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik.

	 engatur	to i to i 	materi	 em elajaran	dari	 ang	sederhana	 e	 om le s 	
dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke 
simbolik.

	 ela ukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.

b) Pelaksanaan 

1 	Stimulasi em erian	rangsangan	

Pertama-tama, peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang berbasis 
masalah. Selanjutnya, guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan 
pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang 
mengarah pada persiapan pemecahan masalah.  
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	 Pern ataan identi asi	masalah	

Selanjutnya guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 
mengidenti asi	 se an a 	 mung in	 masalah	 ang	 rele an	 dengan	 ahan	
pembelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk 
ja a an	sementara	atas	 ertan aan masalah.

	 Pengum ulan	 ata

Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan 
untu 	 mem u ti an	 enar	 atau	 tida n a	 ja a an	 sementara	 atas	 ertan aan
masalah. Pada tahap ini peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan 
berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara 
dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. 

	 Pengolahan	 ata	

Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya diolah, 
di lasi asi an 	 dita ulasi 	 ah an	 ila	 erlu	 dihitung	 dengan	 model	 tertentu	
serta dimaknai.

	 Pem u tian

Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk 
mem u ti an	 enar	atau	tida n a	ja a an	sementara	atas	 ertan aan masalah.

	 Penari an	Sim ulan generalisasi

aha 	generalisasi sim ulan	adalah	 roses	menari 	se uah	 esim ulan	 ang	
dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah 
ang	sama	dengan	mem erhati an	hasil	 eri asi.

 

S ah 	 	 dalam	 ateri	 Pelatihan	 uru 	 Ilmu	 Pengetahuan	 Sosial	 S P 	 ementerian	
Pendidi an	 an	 e uda aan 	 1 .

. 

Catatan:
alam	 rang a	 enuntasan	 om etensi	 dasar 	 guru	 da at 	 ah an	 sangat	

dianjurkan untuk menggunakan pendekatan-pendekatan kreatif lain sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuannya.  
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5. Langkah-langkah Pembelajaran IPS 
Secara garis besar, langkah-langkah dalam pembelajaran IPS meliputi tiga 

egiatan	 esar 	 aitu 	 egiatan	Pendahuluan 	 egiatan	Inti 	dan	 egiatan	Penutu .	
ontoh	 egitan	 em elajaran	 IPS	 dengan	 ende atan	 sainti 	 da at	 di erhati an	

pada tabel berikut.  

a el	 	 ontoh	 egiatan	IPS	dengan	Pende atan	Sainti .	

Langkah egiatan	

Pendahuluan

1. Peserta didik dan guru mengucapkan salam.
.	 uru	mengingat an	 em ali	tentang	 onse onse 	 ang	

telah dipelajari oleh peserta didik yang berkaitan dengan 
materi yang akan dipelajari.

.	 uru	men am ai an	 in ormasi	 tentang	 to i 	dan	 tujuan	
pembelajaran yang akan dipelajari.

egiatan	Inti

1. Mengamati
a. Peserta didik mengamati fenomena yang berupa (gambar, 

oto 	slide 	 ideo 	mengenai	hutan	gundul 	hujan	deras 	
orang yang meletakkan sampah sembarangan, banjir 
besar, atau berbagai peristiwa yang terkait dengan 
bencana banjir yang terjadi di suatu tempat.

b. Berdasarkan hasil pengamatan, peserta didik diminta 
mendiskusikan dalam kelompok tentang hal-hal yang 
ingin diketahui dari hasil pengamatan, kemudian 
diminta dituliskan di dalam buku catatan.

c. Wakil dari kelompok diminta menuliskan di papan tulis 
hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan.
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egiatan	Inti

.	 enan a
a. Peserta didik diminta merumuskan pertanyaan dari 

hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan, 
misalnya, “apa penyebab terjadinya banjir?

b. Salah satu peserta didik diminta menuliskan pertanyaan 
yang telah dirumuskan di papan tulis.

.	 engum ul an	data	atau	in ormasi	
Peserta	 didi 	 diminta	 mengum ul an	 in ormasi 	

data yang relevan terkait dengan pertanyaan yang telah 
dirumus an	 dari	 er agai	 sum er 	 se erti 	 mem a a	
Buku Siswa, mencari informasi dari berbagai situs di 
internet 	 a an ara	dengan	narasum er a ar.

.	 enganalisis	 ata
Peserta	 didi 	 diminta	 menganalisis	 data in ormasi	

untuk menjawab pertanyaan dan membuat simpulan dari 
jawaban atas pertanyaan.

5. Mengomunikasikan
Peserta didik menyampaikan kesimpulannya secara 

lisan atau tertulis, misalnya melalui presentasi kelompok, 
diskusi, dan tanya jawab.

Penutup

1. Peserta didik diminta untuk meningkatkan pemahamannya 
mengenai materi yang telah dipelajari dari buku-buku 
pelajaran atau sumber informasi lain yang relevan.

2. Guru dapat menginformasikan tentang situs-situs di 
internet yang terkait dengan konsep, prinsip, atau teori 
yang telah dipelajari oleh peserta didik dan kemudian 
meminta peserta didik untuk mengaksesnya.

3. Peserta didik diberi pesan-pesan moral oleh guru. Peserta 
didik diberi informasi tentang pembelajaran pertemuan 
berikutnya.
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B. Penilaian Pembelajaran IPS 
1. onse 	Penilaian	dalam	Pem elajaran	IPS

Penilaian dilakukan dengan cara menganalisis dan menafsirkan data hasil 
pengukuran capaian kompetensi siswa yang dilakukan secara sistematis dan 
berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan 
e utusan.	 uri ulum	 1 	 meru a an	 uri ulum	 er asis	 om etensi	 ang	

menekankan pembelajaran berbasis aktivitas yang bertujuan memfasilitasi siswa 
memperoleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini berimplikasi pada 
penilaian yang harus meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik selama 
roses	 ormati 	mau un	 ada	a hir	 eriode	 em elajaran	 sumati .	

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, 
menafsirkan, baik proses maupun hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara 
sistematis dan berkesinambungan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk 
menentukan tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi yang telah ditentukan, 
keberhasilan proses pembelajaran, tingkat kesulitan belajar peserta didik, menentukan 
tindak lanjut pembelajaran, laporan hasil belajar peserta didik, dan pertanggung 
jawaban (accountability 	 terhada 	 iha iha 	 ang	 er e entingan.	 Penilaian	
proses pembelajaran IPS menggunakan pendekatan penilaian autentik (authentic 
assesment 	 ang	menilai	 esia an	 eserta	didi 	 roses 	dan	hasil	 elajar	se ara	utuh.	
eter aduan	 enilaian	 etiga	 om onen	 terse ut	 a an	menggam ar an	 a asitas 	

gaya, dan perolehan belajar peserta didik atau bahkan mampu menghasilkan dampak 
instruksional (instructional effect 	 dan	 dampak pengiring (nurturant effect 	 dari	
pembelajaran. Hasil penilaian autentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan 
rogram	 er ai an	 remedial 	 enga aan	 enrichment 	 atau	 la anan	 onseling.	

Selain itu, hasil penilaian autentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki 
proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses 
pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan instrumen 
ang	 eru a	ang et 	o ser asi 	 atatan	ane dot 	dan	re e si.

. 
.	 ara teristi 	Penilaian	Pem elajaran	IPS	

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 
enilaian 	

a. Penilaian	diarah an	untu 	mengu ur	 en a aian	 om etensi	 asar	 	 ada	
om etensi	Inti	 I 1 	 I 	 I 	dan	 I .	

b. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu penilaian yang dilakukan dengan 
membandingkan capaian siswa dengan kriteria kompetensi yang ditetapkan. 
Hasil penilaian baik yang formatif maupun sumatif seorang siswa tidak 
dibandingkan dengan skor siswa lainnya, tetapi dengan penguasaan kompetensi 
yang dipersyaratkan. 
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c. Penilaian dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Artinya, semua indikator 
diu ur 	 emudian	hasiln a	dianalisis	untu 	menentu an	 om etensi	dasar	 	
yang telah dikuasai dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan belajar 
siswa. 

d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, berupa program 
peningkatan kualitas pembelajaran, program remedial bagi siswa yang pencapaian 
om etensin a	di	 a ah	 	dan	 rogram	 enga aan	 agi	sis a	 ang	
telah	 memenuhi	 .	 asil	 enilaian	 juga	 diguna an	 se agai	 um an	
ali 	 agi	orang	tua ali	sis a	dalam	rang a	mening at an	 om etensi	sis a.	

e era a	 ara teristi 	 enilaian	IPS	adalah
a.	 Penilaian	 em elajaran	IPS	menga u	 ada	 etuntasan	

alam	 em elajaran	 IPS 	 etuntasan	 enilaiann a	 dila u an	 setelah	
ter a ain a	satu	tema.	Satu	tema	 isa	terdiri	atas	 e era a	 .	Setia 	 	dalam	
satu	 tema	 tida 	 selalu	memuat	 seluruh	 indi ator 	 artin a 	 satu	 	 aru	 tuntas	
setelah beberapa tema dipelajari. Oleh karena itu, penilaian seharusnya dilakukan 
di	setia 	 	namun	 ela sanaan	 em elajarann a	 isa	 erdasar an	tema.

b. Penilaian dikembangkan secara terpadu.
1 	 Pengem angan	 instrumen	 enilaian	 untu 	 em elajaran	 IPS	 se ara	 ter adu	

mencakup aspek afektif, kognitif dan skill eteram ilan.	 er agai	 jenis 	
teknik, dan bentuk penilaian yang variatif digunakan agar diperoleh informasi 
pencapaian kompetensi peserta didik yang objektif dan komprehensif.
	 enurut	 Permendi ud	 o.	 	 tahun	 1 	 ende atan	 enilaian	 ang	

digunakan adalah penilaian autentik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian 
yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap serta menggunakan 
pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam 
melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. 

.	Teknik dan Instrumen Penilaian 
Teknik dan instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kompetensi pada aspek 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan adalah sebagai berikut.

a. Penilaian	 om etensi	Si a 	
Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh guru 

mata	 elajaran	 selama	 roses	 em elajaran	 ada	 jam	 elajaran 	guru	 im ingan	
onseling	 	 dan	 ali	 elas	 selama	 sis a	 di	 luar	 jam	 elajaran 	 ang	 ditulis	

dalam buku	 jurnal	 ang	 selanjutn a	dise ut	 jurnal .	 Jurnal	 erisi	 atatan	ane dot	
(anecdotal record 	 atatan	 ejadian	tertentu	 incidental record 	dan	in ormasi	lain	
ang	 alid	dan	rele an.	Jurnal	tida 	han a	didasar an	 ada	a a	 ang	dilihat	langsung	
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oleh	guru 	 ali	 elas 	dan	guru	 	teta i	juga	in ormasi	lain	 ang	rele an	dan	 alid	
yang diterima dari berbagai sumber. Selain itu, penilaian diri dan penilaian antarteman 
dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter siswa, yang 
hasiln a	da at	dijadi an	se agai	salah	satu	data	 on rmasi	dari	hasil	 enilaian	si a 	
oleh pendidik. Skema penilaian sikap dapat dilihat pada gambar berikut. 

a 	 Observasi 
Instrumen yang digunakan dalam observasi berupa lembar observasi atau 

jurnal. Lembar observasi atau jurnal tersebut berisi kolom catatan perilaku yang 
diisi	oleh	guru	mata	 elajaran 	 ali	 elas 	dan	guru	 	 erdasar an	 engamatan	
dari perilaku siswa yang muncul secara alami selama satu semester. Perilaku siswa 
ang	di atat	di	dalam	jurnal	 ada	dasarn a	adalah	 erila u	 ang	sangat	 ai 	dan

atau kurang baik yang berkaitan dengan indikator dari sikap spiritual dan sikap 
sosial. Setiap catatan memuat deskripsi perilaku yang dilengkapi dengan waktu 
dan tempat teramatinya perilaku tersebut. Catatan tersebut disusun berdasarkan 
waktu kejadian. 

Apabila seorang siswa pernah memiliki catatan sikap yang kurang baik, jika 
pada kesempatan lain siswa tersebut telah menunjukkan perkembangan sikap 
menuju	 atau	 onsisten 	 ai 	 ada	 as e 	 atau	 indi ator	 si a 	 ang	 dima sud 	

maka di dalam jurnal harus ditulis bahwa sikap siswa tersebut telah (menuju atau 
onsisten 	 ai 	atau	 ah an	sangat	 ai .	 engan	demi ian 	 ang	di atat	dalam	

jurnal tidak terbatas pada sikap kurang baik dan sangat baik, tetapi juga setiap 
perkembangan menuju sikap yang diharapkan. 

am ar	1. 	S ema	 enilaian	si a

Penilaian 
Sikap

Observasi oleh 
guru mata 

pelajaran selama 
1	 satu 	semester

ila sana an	
selama	 roses	 jam 	

pembelajaran

ila sana an	di	luar	
jam pembelajaran 

baik secara langsung 
ataupun berdasarkan 
in ormasi la oran	

yang valid

ila sana an	
sekurang-kurangnya 

1	 satu 	 ali	
menjelang UAS

Observasi oleh 
wali kelas dan 

guru	 	selama	1	
satu 	semester

Utama

Penilaian 
antarteman dan 
penilaian diri

Penunjang
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Berdasarkan kumpulan catatan tersebut, guru membuat deskripsi penilaian 
sikap untuk satu semester. Berikut ini contoh lembar observasi selama satu 
semester.	Se olah guru	da at	mengguna an	lem ar	o ser asi	dengan	 ormat	lain 	
misalnya dengan menambahkan kolom saran tindak lanjut.

a el	 .	 ontoh	Jurnal	Pengem angan	Si a

No Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 
enilaian	 mengi uti	 er em angan 	si a 	dengan	te ni 	o ser asi 	

1. Jurnal	 enilaian	 er em angan 	 si a 	 ditulis	 oleh	 ali	 elas 	 guru	 mata	
elajaran 	dan	guru	 	selama	 eriode	satu	semester

.	 agi	 ali	 elas 	 1	 satu 	 jurnal	 diguna an	 untu 	 satu	 elas	 ang	menjadi	
tanggung	ja a n a 	 agi	guru	mata	 elajaran	1	 satu 	jurnal	diguna an	untu 	
setia 	 elas	 ang	diajarn a 	 agi	 guru	 	 1	 satu 	 jurnal	 diguna an	untu 	
setiap kelas di bawah bimbingannya; 

.	 Perkembangan sikap sipritual dan sikap sosial siswa dapat dicatat dalam satu 
jurnal	atau	dalam	 	 dua 	jurnal	 ang	ter isah 	

4. Siswa yang dicatat dalam jurnal pada dasarnya adalah mereka yang 
menunjukkan perilaku yang sangat baik atau kurang baik secara alami (siswa-
sis a	 ang	menunju an	si a 	 ai 	tida 	harus	di atat	dalam	jurnal 	

5. Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal tersebut tidak 
terbatas	 ada	 utir utir	 nilai	 si a 	 erila u 	 ang	 henda 	 ditanam an	
melalui pembelajaran yang saat itu sedang berlangsung sebagaimana dirancang 
dalam	 PP 	teta i	juga	 utir utir	nilai	si a 	lainn a	 ang	ditum uh an	dalam	
semester itu selama sikap tersebut ditunjukkan oleh siswa melalui perilakunya 
secara alami; 
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6. ali	 elas 	guru	mata	 elajaran 	dan	guru	 	men atat	 er em angan 	si a 	
sis a	 segera	 setelah	mere a	 men a si an	 dan atau	mem eroleh	 in ormasi	
ter er a a	mengenai	 erila u	sis a	sangat	 ai urang	 ai 	 ang	ditunju an	
siswa secara alami; 

7. a ila	sis a	tertentu	P 	menunju an	si a 	 urang	 ai 	 eti a	 ang	
ersang utan	 telah	 mulai 	menunju an	 si a 	 ang	 ai 	 sesuai	hara an 	
si a 	 ang	 mulai 	 ai 	terse ut	harus	di atat	dalam	jurnal

.	 Pada	 a hir	 semester 	 guru	 mata	 elajaran	 dan	 guru	 	 mering as	
perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial setiap siswa dan menyerahkan 
ringkasan tersebut kepada wali kelas untuk diolah lebih lanjut.

a el		 	dan	 a el	 	 erturut turut	men aji an	 ontoh	jurnal	 enilaian	 er em angan 	
sikap spiritual dan sikap sosial oleh wali kelas.

Tabel  5. Contoh Jurnal Perkembangan Sikap Spiritual 
ama	Se olah	 	S P	Ja a	 angsa u	
elas Semester	 	 III

Tahun 
pelajaran: 
2014/2015 

No

Waktu
Nama 

Siswa
Catatan Perilaku Butir Sikap

1. 1 1 	 Bahtiar

Tidak mengikuti 
salat	Jumat	 ang	
diselenggarakan di 
sekolah

eta aan

. 1 1 umonang

Mengganggu teman 
yang sedang berdoa 
sebelum makan siang 
di kantin

eta aan

. 1 Burhan

Mengajak temannya 
untuk berdoa 
sebelum pertandingan 
sepakbola di lapangan 
olahraga sekolah

eta aan
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4. 1 11 1 	 inda

Ikut membantu 
temannya untuk 
mempersiapkan 
perayaan keagamaan 
yang berbeda dengan 
agamanya di sekolah

Toleransi 
beragama

5. 1 1 1 umonang
Menjadi anggota 
panitia perayaan 
keagamaan di sekolah

eta aan

6. 1 1 Ani

Mengajak temannya 
untuk berdoa sebelum 
praktik memasak di 
ruang keterampilan

eta aan

 

Tabel 6. Contoh Jurnal perkembangan Sikap Sosial

ama	Se olah		 	S P	Ja a	 angsa u

elas Semester	 	 III

Tahun pelajaran 

No Tanggal
Nama 

Siswa
Catatan Perilaku Butir Sikap

1. 1 1 A...

Menolong orang 
lanjut usia untuk 
menyeberangi jalan di 
depan sekolah

e edulian

. 1 B...

Berbohong di ruang 
guru ketika ditanyai 
alasan tidak masuk 
sekolah

ejujuran
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. 1 C...

Menyerahkan dompet 
yang ditemukannya 
di halaman sekolah 
kepada Satpam 
sekolah

ejujuran

4. 1 ...

Tidak menyerahkan 
surat izin tidak masuk 
dari orang tuanya 
kepada guru

Tanggung 
Ja a

5. 1 1 E... Terlambat mengikuti 
upacara di sekolah edisi linan

6. 1 1 1 F...
Memengaruhi teman 
untuk tidak masuk 
sekolah

edisi linan

7. 1 1 G...
Memungut sampah 
yang berserakan di 
halaman sekolah

e ersihan

. 1 1 1 H...

Mengoordinir teman-
teman sekelasnya 
mengumpulkan 
bantuan untuk korban 
bencana alam

e edulian

ontoh	 ormat	terse ut	da at	diguna an	untu 	guru	mata	 elajaran	dan	guru	 .

Apabila catatan perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial dijadikan satu, perlu 
ditam ah an	satu	 olom	 	di	 agian	 aling	 anan	untu 	menulis an	
a a ah	 erila u	terse ut	si a 	SPI I 	atau	si a 	S SI .	
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Tabel 7. Contoh Jurnal Perkembangan Sikap 

ama	Se olah	 	S P	Ja a	 angsa u	

elas Semester	 	 III

ahun	 elajaran	 	 1 1

No Waktu Nama 
Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Ket.

1. 1 1 Bahtiar

Tidak mengikuti 
salat	Jumat	 ang	
diselenggarakan di 
sekolah

eta aan Spiritual

. 1 1 Andreas

Menolong orang 
lanjut usia untuk 
menyeberangi jalan 
di depan sekolah

e edulian Sosial

. 1 Burhan
Memengaruhi 
teman untuk tidak 
masuk sekolah

edisi linan Sosial

4. 1 Andreas

Mengingatkan 
temannya untuk 
melaksanakan salat 

uhur	di	se olah

Toleransi 
beragama Spiritual

5. 1 11 1 inda

Ikut membantu 
temannya untuk 
mempersiapkan 
perayaan 
keagamaan yang 
berbeda dengan 
agamanya di 
sekolah

Toleransi 
beragama Spiritual

6. 1 1 1 umonang

Menjadi anggota 
panitia perayaan 
keagamaan di 
sekolah

eta aan Spiritual

7. 1 1 inda
Memungut sampah 
yang berserakan di 
halaman sekolah

e ersihan Sosial
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	 Penilaian	 iri	 Self Assessment 	

Penilaian diri dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri 
sendiri	 sis a 	dengan	mengidenti asi	 ele ihan	dan	 e urangan	si a n a	dalam	
er erila u.	 asil	 enilaian	diri	sis a	da at	diguna an	se agai	data	 on rmasi	

perkembangan sikap siswa. Selain itu, penilaian diri siswa juga dapat digunakan 
untu 	menum uh an	nilai nilai	 ejujuran	dan	mening at an	 emam uan	re e si	
atau mawas diri. 

Instrumen	 enilaian	diri	da at	 eru a	lem ar	 enilaian	diri	 ang	 erisi	 I
I 	P 	SI P	P SI I 	 	 I P 	dengan	 olom	

	 dan	 I 	 atau	 dengan	 i ert	 S ale.	 Satu	 lem ar	 enilaian	 diri	 da at	
digunakan untuk penilaian sikap spiritual dan sikap sosial sekaligus. 

Tabel. 8 Contoh Lembar Penilaian Diri Siswa (licert scale

ama	 	 .	

elas	 	 .	

Semester	 	 .	

Petunju 	 erilah	 tanda	 entang 	 ada	 olom	 a 	 atau	 ida 	 sesuai	 dengan	
keadaan yang sebenarnya.

No Pernyataan 1 2 3 4

1.
Saya selalu berdoa 
sebelum melakukan 
aktivitas

. Saya salat lima waktu 
tepat waktu

.

Saya tidak 
mengganggu teman 
saya yang beragama 
lain berdoa sesuai 
agamanya
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4. Saya berani mengakui 
kesalahan saya

5.
Saya menyelesaikan 
tugas-tugas tepat 
waktu

6.

Saya berani 
menerima risiko atas 
tindakan yang saya 
lakukan

7.
Saya mengembalikan 
barang yang saya 
pinjam

.
Saya meminta maaf 
jika saya melakukan 
kesalahan

9.

Saya melakukan 
praktikum sesuai 
dengan langkah yang 
ditetapkan

1 Saya datang ke 
sekolah tepat waktu

Hasil penilaian diri perlu ditindaklanjuti oleh guru dengan melakukan fasilitasi 
terhadap siswa yang belum menunjukkan sikap yang diharapkan.

	 Penilaian Antarteman 

Penilaian antarteman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang 
sis a	 enilai 	terhada 	sis a	 ang	lain	ter ait	dengan	si a erila u	sis a	 ang	
dinilai. Sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antarteman dapat digunakan 
se agai	data	 on rmasi.	Selain	 itu 	 enilaian	antarteman	 juga	da at	diguna an	
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untuk menumbuhkan beberapa nilai, seperti kejujuran, tenggang rasa, dan saling 
menghargai. Instrumen penilaian antarteman dapat berupa lembar penilaian 
diri	 ang	 erisi	 I I 	 P 	 SI P	 P SI I 	 	
I P 	 dengan	 olom	 ela ani	 Semua	 	 dan	 I 	 atau	 dengan	

Likert Scale. Satu lembar penilaian diri dapat digunakan untuk penilaian sikap 
spiritual dan sikap sosial sekaligus.

Tabel  9. Contoh Format Penilaian antarteman 

ama	teman	 ang	dinilai	 	 .	
ama	 enilai		 	 .	
elas		 	 .	

Semester		 	 .	
Petunju 	 	 erilah	tanda	 entang	 	 ada	 olom	 a 	atau	 ida 	

sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya.

No Pernyataan
Skala

1 2 3 4

1. Teman saya berkata benar, apa 
adanya kepada orang lain

. Teman saya mengerjakan sendiri 
tugas-tugas sekolah

. Teman saya menaati peraturan 
tata terti 	 ang	ditera an

4.

......................

5.

......................
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6.

......................

7.

......................

.

......................

Keterangan

1	 	Sangat	jarang	 	 	Jarang		 	 	Sering	 	 	Selalu

Pada dasarnya, teknik penilaian diri ini tidak hanya untuk aspek sikap, tetapi juga dapat 
digunakan untuk menilai kompetensi dalam aspek keterampilan dan pengetahuan.

b. Penilaian	 om etensi	Pengetahuan		

a 	 Pengertian Penilaian Pengetahuan 
penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang 
eru a	 om inasi	 enguasaan	 roses	 ogniti 	 e a a an	 er i ir 	mengingat 	

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif. Penilaian 
pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. Guru memilih teknik 
penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. 
Penilaian dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat menyusun 
ren ana	 ela sanaan	 em elajaran	 PP .

Penilaian pengetahuan, selain untuk mengetahui apakah siswa telah mencapai 
	 juga	untu 	mengidenti asi	 elemahan	dan	 e uatan	 enguasaan	

pengetahuan siswa dalam proses pembelajaran (diagnostic .	 asil	 enilaian	
digunakan memberi umpan balik (feedback 	 e ada	 sis a	 dan	 guru	 untu 	
perbaikan mutu pembelajaran. Hasil penilaian pengetahuan yang dilakukan 
selama dan setelah proses pembelajaran dinyatakan dalam bentuk angka dengan 
rentang	 1 .	
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	 Teknik Penilaian Pengetahuan 
Berbagai teknik penilaian pengetahuan dapat digunakan sesuai dengan 

ara teristi 	 masing masing	 .	 e ni 	 ang	 iasa	 diguna an	 antara	 lain	 tes	
tertulis, tes lisan, dan penugasan. Teknik-teknik penilaian pengetahuan yang biasa 
digunakan disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 10. Teknik Peniaian Pengetahuan

Teknik Bentuk Instrumen Tujuan

Tes Tertulis
Benar-Salah, Menjodohkan, 
Pilihan	 anda 	Isian
Melengkapi, Uraian

Mengetahui penguasaan 
pengetahuan siswa untuk 
perbaikan proses pembelajaran 
dan atau	 engam ilan	nilai

Tes Lisan Tanya jawab

Mengecek penguasaan 
pengetahuan peserta didik 
(assessment of learning 	
perbaikan pembelajaran 
(asessment for learning 	
menumbuhkan sikap berani 
berpendapat, percaya diri, dan 
kemampuan berkomunikasi, 
dan melihat ketertarikan
peserta didik terhadap materi 
yang diajarkan dan motivasi 
peserta didik dalam belajar 
(assessment as learning .

Penugasan Tugas yang dilakukan secara 
individu ataupun kelompok

Memfasilitasi penguasaan 
pengetahuan (bila diberikan 
selama	 roses	 em elajaran 	
atau mengetahui penguasaan 
pengetahuan (bila diberikan 
ada	a hir	 em elajaran 	

Berikut disajikan uraian mengenai pengertian, langkah-langkah, dan contoh 
kisi-kisi dan butir instrumen tes tertulis, lisan, penugasan, dan portofolio dalam 
penilaian pengetahuan. 
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a) Tes Tertulis 
Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawaban disajikan secara tertulis berupa 

pilihan ganda, isian, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes tertulis 
di em ang an	atau	disia an	dengan	mengi uti	lang ah lang ah	 eri ut 	
1 	 eneta an	tujuan	tes

Langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan tujuan penilaian, 
apakah untuk keperluan mengetahui capaian pembelajaran ataukah untuk 
memperbaiki proses pembelajaran, atau untuk kedua-duanya. Tujuan penilaian 
harian	 P 	 er eda	dengan	tujuan	 enilaian	tengah	semester	 P S 	dan	tujuan	
untu 	 enilaian	 a hir	 semester	 P S .	 da un	 enilaian	 harian	 iasan a	
diselenggarakan untuk mengetahui capaian pembelajaran atau juga untuk 
memperbaiki proses pembelajaran. PTS dan PAS umumnya untuk mengetahui 
capaian pembelajaran. 

	 en usun	 isi isi
isi isi	meru a an	s esi asi	 ang	memuat	 riteria	soal	 ang	a an	ditulis	

ang	meli uti	antara	lain	 	 ang	a an	diu ur 	materi 	indi ator	soal 	 entu 	
soal 	 dan	 jumlah	 soal.	 isi isi	 disusun	 untu 	 memasti an	 utir utir	 soal	
mewakili apa yang seharusnya diukur secara proporsional. Pengetahuan faktual, 
konseptual, dan prosedural dengan kecakapan berpikir tingkat rendah hingga 
tinggi akan terwakili secara memadai. 

	 enulis	soal	 erdasar an	 isi isi	dan	 aidah	 enulisan	soal

	 en usun	 edoman	 ens oran

Untuk soal pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan jawaban singkat disediakan 
kunci jawaban.	 ntu 	soal	uraian	disedia an	 un i model	ja a an	dan	ru ri .	
  

Tabel 11. Contoh Kisi-Kisi Tes Tertulis 

ama	Se olah		 	S P	Ja a	 angsa u	
elas Semester		 	 III	
ahun	Pelajaran			
ata	Pelajaran	 	IPS

No. Kompetensi 
Dasar Materi Indikator 

Soal
Bentuk 

Soal
Jumlah 

Soal

ontoh	 utir	soal 	
Jelas an	 ang	dima sud	dengan	 erja	sama	antarnegara
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Tabel 12. Contoh penskoran uraian 

No. Soal Kunci Jawaban Skor

1. Je ang	mengalami	 e alahan	 erang	di	 ila ah	 sia Pasi 1

. Pem entu an	 P P I	di er oleh an	dengan	tujuan	ra at	
Indonesia	mem antu	Je ang	dalam	Perang	 unia	 e

. esa an	 aum	 ergera an	Indonesia	untu 	mem ersia an	
kemerdekaan Indonesia 1

Skor Maksimum 4
Total Skor Maksimum

ilai
Total Skor Perolehan

	1
Total Skor Maksimum

b) Tes Lisan 
Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara 

lisan dan siswa merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Selain bertujuan 
mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran, tes lisan 
dapat menumbuhkan sikap berani berpendapat, percaya diri, dan kemampuan 
er omuni asi	 se ara	 e e ti .	 engan	 demi ian 	 tes	 lisan	 dila u an	 ada	 saat	

proses pembelajaran berlangsung. Tes lisan juga dapat digunakan untuk melihat 
ketertarikan siswa terhadap pengetahuan yang diajarkan dan motivasi siswa 
dalam belajar.
ontoh	 ertan aan	 ada	tes	lisan 	

1. Apa yang dimaksud dengan kerja sama antarnegara?
.	 a	man aat	 ersaingan	 e as
.	 agaimana	 ara	melihat	 eru ahan	sosial	 uda a	suatu	mas ara at 	

c) Penugasan 
Penugasan	adalah	 em erian	 tugas	 e ada	 sis a	untu 	mengu ur	dan atau	

memfasilitasi siswa memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Penugasan 
untuk mengukur pengetahuan dapat dilakukan setelah proses pembelajaran 
(assessment of learning 	sedang an	 enugasan	untu 	mening at an	 engetahuan	
di eri an	 se elum	 dan atau	 selama	 roses	 em elajaran	 assessment for 
learning .	 ugas	da at	di erja an	 ai 	se ara	indi idu	mau un	 elom o 	sesuai	
ara teristi 	tugas	 ang	di eri an.	 eri ut	ini	 ontoh	 isi isi	tugas	 a el	 .1 	
ontoh	tugas 	dan	 ontoh	 edoman	 ens orann a	 a el	 .1 	untu 	mengu ur	

pencapaian pengetahuan. 



	Ilmu	Pengetahuan	Sosial							 1

Tabel 13. Contoh Kisi-kisi Tugas 

ama	Se olah		 	S P	Ja a	 angsa u	
elas Semester		 	 III	
ahun	 elajaran		 	
ata	Pelajaran	 	IPS

No. Kompetensi Dasar Materi Indikator Teknik 
Penilaian

1. Memahami 
pengertian 
dinamika interaksi 
manusia dengan 
lingkungan alam, 
sosial, budaya, dan 
ekonomi

Bencana alam Siswa dapat 
mengidenti asi	
jenis bencana alam 
yang terjadi di 
daerah tertentu dan 
menjelaskan cara 
pencegahannya 
secara rinci

Penugasan

Tabel 14. Contoh Pedoman Penskoran Tugas

No. Aspek yang Dinilai Skor
1. Menjelaskan secara rinci jenis bencana alam yang akan terjadi
. Menjelaskan secara tepat sebab-sebab terjadinya bencana alam 	
. Menjelaskan cara pencegahannya dengan tepat

4. eruntutan	 ahasa

Skor Maksimum 1

eri ut	adalah	 ontoh	 etentuan	dalam	 enilaian	 orto olio	untu 	 engetahuan 	
1 	 Pe erjaan	asli	sis a 	
	 Pe erjaan	 ang	dimasu an	dalam	 orto olio	dise a ati	oleh	sis a	dan	guru 	
	 uru	menjaga	 erahasiaan	 orto olio 	
	 uru	dan	sis a	mem un ai	rasa	memili i	terhada 	do umen	 orto olio 	
	 Pe erjaan	 ang	di um ul an	sesuai	dengan	 .	Setia 	 em elajaran	 	dari	

I 	 era hir 	 e erjaan	 ter ai 	 dari	 	 terse ut	 ila	 ada 	 dimasu an	 e	
dalam portofolio. 
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c. Penilaian	 eteram ilan	

a 	 	Pengertian	Penilaian	 eteram ilan	
Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas 
tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, 
antara lain penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik 
enilaian	 eteram ilan	 ang	 diguna an	 di ilih	 sesuai	 dengan	 ara teristi 	 	
ada	 I .	

	 e ni 	Penilaian	 eteram ilan	
Teknik penilaian keterampilan dapat digambarkan pada skema berikut. 

am ar	 . e ni 	Penilaian	 eteram ilan	

Penilaian 
eteram ilan

inerja

Proyek

Portofolio

Mengukur capaian pembelajaran 
eru a	 eteram ilan	 roses	dan
atau	hasil	 rodu

Mengetahui kemampuan 
siswa dalam mengaplikasikan 
pengetahuannya melalui 
penyelesaian suatu tugas dalam 
eriode a tu	tertentu

Sampel karya siswa terbaik 
dari	 	 ada	 I 	untu 	
mendeskripsikan capaian 
kompetensi keterampilan 
dalam	satu	semester
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Berikut disajikan uraian singkat mengenai teknik-teknik penilaian keterampilan 
tersebut yang mencakup pengertian, langkah-langkah, serta contoh instrumen dan 
rubrik penilaian. 

Penilaian Kinerja
eri ut	ini	 ontoh	 isi isi	 enilaian	 inerja	 a el	 .1 	soal tugas 	 edoman	

penskoran. 

Tabel 16. Contoh Kisi-kisi Penilaian Kinerja 

ama	Se olah		 		S P	Ja a	 angsa u	
elas Semester		 		 III	
ahun	 elajaran		 	
ata	Pelajaran		 	Ilmu	Pengetahuan	Sosial

No. Kompetensi 
Dasar Materi Indikator Teknik 

Penilaian

Tabel  17. Contoh Rubrik Penskoran Penilaian Kinerja

No s e 	 ang	 inilai
Skor

1 4

1.
Menyiapkan dan 
merencanakan 
pengamatan

. Melakukan 
pengamatan

. Membuat laporan

Jumlah
Skor Maksimum 	 	
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Pada contoh penilaian kinerja di atas, penilaian diberikan dengan 
memperhatikan baik aspek proses ataupun produk. Sebagaimana terlihat pada 
rubrik penilaian, butir aspek yang dinilai adalah keterampilan siswa dalam 
men ia an	 alat	 dan	 ahan	 roses 	 eteram ilan	 sis a	 dalam	 menganalisis	
pengaruh interaksi sosial melalui data keruangan wilayah yang berbeda terhadap 
ehidu an	sosial	dan	 uda a	dalam	 entu 	 agan	 roses 	dan	 ualitas	la oran	
rodu .	
Guru dapat menetapkan bobot penskoran yang berbeda-beda antara aspek 

satu	 dan	 lainn a	 ang	 dinilai	 dengan	 mem erhati an	 ara teristi 	 	 atau	
keterampilan yang dinilai. Pada contoh di atas, keterampilan proses (penyiapan 
bahan dan alat, menganalisis pengaruh interaksi sosial melalui data keruangan 
ila ah	 ang	 er eda	terhada 	 ehidu an	sosial	dan	 uda a	dalam	 entu 	 agan 	

di eri	 o ot	le ih	tinggi	di anding an	 rodu n a	 la oran .	

Tabel 18. Contoh Rubrik Penilaian Kinerja

No. Indikator Rubrik

1. Menyiapkan bahan 
yang diperlukan

	 	 en ia an	seluruh alat dan bahan yang 
diperlukan. 

1 = Menyiapakan sebagian alat dan bahan yang 
diperlukan. 

	 	 ida 	men ia an	alat	 ahan.

. Melakukan 
pengamatan

4 = Melakukan empat langkah kerja dengan 
tepat.

	 	 ela u an	tiga	lang ah	 erja	dengan	te at.	
	 	 ela u an	dua	lang ah	 erja	dengan	te at.	

1 = Melakukan satu langkah kerja dengan tepat. 
	 	 ida 	mela u an	lang ah	 erja.	

ang ah	 erja 	
1. Mempersiapkan kertas dan alat tulis yang 

ditentukan untuk membuat bagan. 
.	 engidenti asi	 etinggian	 ila ah	

berdasarkan peta kontur dengan cara 
menghubungkan titik kontur dan delineasi. 

.	 engamati	in ormasi	to ogra 	 ila ah	
terdelineasi pada sumber yang disediakan. 

4. Menghubungkan perbedaan interaksi sosial 
berdasarkan ketinggian tempat dalam 
bentuk bagan dan penjelasannya.
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. Membuat laporan

	 	 emenuhi	 	 riteria	

	 	 emenuhi	 	 riteria	

1 = Memenuhi 1 kriteria 

	 	 ida 	memenuhi	 riteria	

riteria	la oran 	

.	 emenuhi	sistemati a	la oran	 judul 	tujuan 	
alat dan bahan, prosedur, data pengamatan, 
em ahasan 	 esim ulan .	

.	 ata 	 em ahasan 	dan	 esim ulan	 enar.	

.	 omuni ati .	

ilai
Skor Perolehan

	1

(b) Penilaian Proyek 
Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam 
eriode a tu	 tertentu.	Penilaian	 ro e 	da at	dila u an	untu 	mengu ur	 satu	
atau	 e era a	 	dalam	satu	atau	 e era a	mata	 elajaran.	 ugas	terse ut	 eru a	
rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian 
data, pengolahan dan penyajian data, serta pelaporan. Pada penilaian proyek 
setida n a	ada	 	 em at 	hal	 ang	 erlu	di ertim ang an 	 aitu 	

1 	Pengelolaan	
emam uan	sis a	dalam	memilih	 to i 	men ari	 in ormasi 	dan	mengelola	

waktu pengumpulan data, serta penulisan laporan. 

	 ele ansi
o i 	data 	dan	 rodu 	sesuai	dengan	 .	

	 easlian
Produ 	 misaln a	la oran 	 ang	dihasil an	sis a	meru a an	hasil	 ar an a 	

dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan 
terhadap proyek siswa.
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	Ino asi	dan	 reati itas	
Hasil proyek siswa terdapat unsur-unsur kebaruan dan menemukan sesuatu 

yang berbeda dari biasanya. 

Tabel 19. Contoh Kisi-Kisi Penilaian Proyek 

ama	Se olah		 	S P	Ja a	 angsa u	
elas Semester		 	 III	
ahun	 elajaran	 	
ata	Pelajaran		 	Ilmu	Pengetahuan	Sosial

No. Kompetensi 
Dasar Materi Indikator Teknik

1. Perubahan 
Sosial 

Budaya dan 
Globalisasi

Sis a	da at 	

1. Merencanakan 
pembuatan poster tentang 
pengaruh globalisasi. 

.	 eran ang	 oster	
pengaruh globalisasi. 

.	 en usun	dan	
mengatur warna poster 
pengaruh globalisasi. 

4. Memberikan label 
poster sesuai pengaruh 
dari globalisasi yang 
terjadi dalam masyarakat. 

5. Menyusun laporan 
pembuatan poster.

Penilaian 
proyek

Pro e 	 uatlah	 oster	 engaruh	 glo alisasi	 terhada 	 mas ara at	 dengan	
menggunakan kertas karton, pensil warna, atau cat air dengan memperhatikan 
hal hal	 eri ut

1. Tentukan pengaruh globalisasi yang akan dibuat posternya.
.	 Amati pengaruh yang ingin kamu sampaikan dalam poster.
.	 Gambar pengaruh yang telah kamu pilih, misalnya kenakalan remaja, 

emis inan 	dan	se again a
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4. ulis an	 eta	 onse 	dari	 engaruh	 ang	henda 	 amu	sam ai an
5. Laporkan hasilnya secara lisan dan pajang poster kalian. 

Tabel 20. Contoh Rubrik Penskoran Proyek

Aspek yang Dinilai
Skor

1 4
1. emam uan	meren ana an
.	 emam uan	menggam ar	 oster	

yang disampaikan
.	 emam uan	menggam ar	 oster	

dan kebenaran  penyampaian peta 
konsep dari poster tersebut

4. emam uan	menjelas an	 oster	
melalui presentasi

5. Poster	 rodu 	
Skor maksimum

atatan 	
Guru dapat menetapkan bobot yang berbeda-beda antara aspek satu dan lainnya pada 
ens oran	 se agaimana	 ontoh	 ru ri 	 ens oran	 di	 atas 	 dengan	mem erhati an	
ara teristi 	 	atau	 eteram ilan	 ang	dinilai.

Tabel 21. Contoh Rubrik Penilaian Proyek

No. Indikator Rubrik
1. emam uan	Peren anaan 	 	Peren anaan	leng a 	 ahan 	 ara	 erja 	

hasil 	dan	rin i	
1 = Perencanaan kurang lengkap 
	 	 ida 	ada	 eren anaan	

. emam uan	menggam ar	
poster secara tepat sesuai 
dengan konsep pengaruh 
globalisasi

	 enggam ar	 dan	 mem eri	 la el	 se ara	
tepat sesuai yang dilihat di dalam 
mikroskop. 

1= Menggambar dengan tepat, tetapi salah 
dalam memberikan label atau sebaliknya. 

	 	 am ar	dan	la el	tida 	te at.	

ilai
skor perolehan

	1
skor maksimum
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(c)  Penilaian Portofolio 
Seperti pada penilaian pengetahuan, portofolio untuk penilaian keterampilan 

meru a an	 um ulan	sam el	 ar a	ter ai 	dari	 	 ada	 I .	Porto olio	setia 	
siswa disimpan dalam suatu folder (map 	dan	di eri	 tanggal	 engum ulan	oleh	
guru.	 Porto olio	 da at	 disim an	 dalam	 entu 	 eta an	 dan atau	 ele troni .	
Pada akhir suatu semester, kumpulan sampel karya tersebut digunakan sebagai 
sebagian bahan untuk mendeskripsikan pencapaian keterampilan secara deskriptif. 
Portofolio keterampilan tidak diskor lagi dengan angka.

Berikut adalah contoh ketentuan dalam penilaian keterampilan dengan 
orto olio 	

1. ar a	asli	sis a 	
.	 ar a	 ang	dimasu an	dalam	 orto olio	dise a ati	oleh	sis a	dan	guru 	
.	Guru menjaga kerahasiaan portofolio; 

4. Guru dan siswa mempunyai rasa memiliki terhadap dokumen portofolio; 
5. ar a	 ang	 di um ul an	 sesuai	 dengan	 .	 Setia 	 em elajaran	 	 dari	

I 	 era hir 	 ar a	ter ai 	dari	 	terse ut	 ila	ada 	dimasu an	 e	dalam	
portofolio. Pada penilaian portofolio, penilaian dilakukan untuk mengetahui 
perkembangan dan mendeskripsikan capaian keterampilan dalam satu 
semester.	 e era a	lang ah	dalam	mela sana an	 enilaian	 orto olio
1.	mendo umentasi an	sam el	 ar a	 ter ai 	dari	 setia 	 	 ada	 I 	 ai 	

hasil dari kerja individu maupun kelompok (hasil kerja kelompok dapat 
di o i didu li asi di oto	untu 	masing masing	anggota	 elom o
.	mendes ri si an	 a aian	 eteram ilan	 eserta	didi 	 erdasar an	 orto olio	

secara keseluruhan;
.	mem eri an	um an	 ali 	 e ada	 eserta	didi 	untu 	 ening atan	 a aian	

kompetensi.

ontoh	 u ri
Lampiran 1

No
Kompetensi 

Dasar
Periode

Kriteria
KeteranganTata 

Bahasa
Sumber

e uatan	
Gagasan

Sistematika 
Penulisan

1

Memahami 
permasalahan 
sosial 
berkaitan 
dengan  
pertumbuhan 
jumlah 
penduduk

Menulis berita-
erita	di	 	untu 	
mengidenti asi	
permasalahan 
kependudukan dan upaya 
penanggulangannya

1 Membuat kliping
st.
1

1 1
st.
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4. Pengolahan Hasil Penilaian

a. Nilai Sikap Spiritual dan Sikap Sosial 
ang ah lang ah	untu 	mem uat	des ri si	nilai er em angan	si a 	selama	

satu	semester 	
1 	 ali	 elas 	guru	mata	 elajaran 	dan	guru	 	masing masing	mengelom o an	

menandai 	 atatan atatan	 si a 	 jurnal	 ang	 di uatn a	 e	 dalam	 si a 	
spiritual dan sikap sosial (apabila pada jurnal belum ada kolom butir nilai .	
	 ali	 elas 	 guru	 mata	 elajaran 	 dan	 guru	 	 masing masing	 mem uat	

rumusan deskripsi singkat sikap spiritual dan sikap sosial berdasarkan catatan-
catatan jurnal untuk setiap siswa. 
	 ali	 elas	mengum ul an	des ri si	 sing at	 si a 	dari	guru	mata	 elajaran	
dan	 guru	 .	 engan	mem erhati an	 des ri si	 sing at	 si a 	 s iritual	 dan	
sosial	dari	guru	mata	 elajaran 	guru	 	dan	 ali	 elas	 ang	 ersang utan 	
ali	 elas	men im ul an	 merumus an	des ri si 	 a aian	si a 	s iritual	dan	

sosial setiap siswa. 

Berikut adalah rambu-rambu rumusan deskripsi perkembangan sikap selama 
satu	semester 	
1 	 es ri si	 si a 	 mengguna an	 alimat	 ang	 ersi at	 memoti asi	 dengan	

ilihan	 ata rasa	 ang	 ernada	 ositi .	 indari	 rasa	 ang	 erma na	 ontras.	
ontoh 	...	tetapi masih perlu peningkatan dalam ... atau ... namun masih perlu 

bimbingan dalam hal ... 
	 es ri si	si a 	men e ut an	 er em angan	si a erila u	sis a	 ang	sangat	
ai 	dan atau	 ai 	dan	 ang	mulai sedang	 er em ang.	

	 a ila	 sis a	 tida 	ada	 atatan	a a	 un	dalam	 jurnal 	 si a 	 sis a	 terse ut	
diasumsi an	 I .	
	 engan	 etentuan	 ah a	si a 	di em ang an	selama	satu	semester 	des ri si	
nilai er em angan	si a 	sis a	didasar an	 ada	si a 	sis a	 ada	masa	a hir	
semester. Oleh karena itu, sebelum deskripsi sikap akhir semester dirumuskan, 
guru	mata	 elajaran 	guru	 	dan	 ali	 elas	harus	memeri sa	jurnal	se ara	
keseluruhan hingga akhir semester untuk melihat apakah telah ada catatan 
yang menunjukkan bahwa sikap siswa tersebut telah menjadi sangat baik, 
baik, atau mulai berkembang. 
	 a ila	sis a	memili i	 atatan	si a 	 	 ai 	dalam	jurnal	dan	sis a	

tersebut belum menunjukkan adanya perkembangan positif, deskripsi sikap 
siswa tersebut dirapatkan dalam rapat dewan guru pada akhir semester. 

Berikut adalah contoh rumusan deskripsi capaian sikap spiritual dan sosial. 
1 	 Sikap spiritual 	 Selalu	 ers u ur 	 selalu	 erdoa	 se elum	 mela u an	

kegiatan,dan toleran pada pemeluk agama yang berbeda; ketaatan beribadah 
mulai berkembang. 
	 Sikap sosial 	Sangat	santun 	 eduli 	dan	 er a a	diri 	 ejujuran 	 edisi linan 	

dan tanggung jawab meningkat.
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b. Nilai Pengetahuan 
Nilai pengetahuan diperoleh dari hasil penilaian harian, penilaian tengah semester, 

dan penilaian akhir semester yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian. 
Penulisan	 a aian	 engetahuan	 ada	 ra or	mengguna an	ang a	 ada	 s ala	 1 	
dan deskripsi.

a.	 asil	Penilaian	 arian	 P 	meru a an	nilai	rata rata	 ang	di eroleh	dari	
hasil	 enilaian	 harian	melalui	 tes	 tertulis	 dan atau	 enugasan	 untu 	 setia 	

.	 alam	 erhitungan	 nilai	 rata rata	 da at	 di eri an	 em o otan	 untu 	
nilai	 tes	 tertulis	dan	 enugasan	misaln a	 	untu 	 o ot	 tes	 tertulis	dan	

	untu 	 enugasan.	Penilaian	harian	da at	dila u an	le ih	dari	satu	 ali	
untu 	 	 ang	gemu 	 a u an	materi	 ang	luas 	sehingga	 enilaian	harian	
tida 	 erlu	menunggu	 selesain a	 em elajaran	 	 terse ut.	 ateri	dalam	
suatu	 enilaian	harian	untu 	 	gemu 	men a u 	se agian	dari	 eseluruhan	
materi	 ang	 di a u 	 oleh	 	 terse ut.	 agi	 	 dengan	 a u an	 materi	
sedikit, penilaian harian dapat dilakukan setelah pembelajaran lebih dari satu 

.

Tabel 22. Contoh Pengolahan Nilai Ulangan Harian 
ata	Pelajaran	 	...	
elas Semester	 	...

No Nama
PH-1 PH-2 PH-3 PH-4 PH-5 PH-6

Rata-
Rata

.1 . . . . . . .
1. Ani 75 66 79 67
. Budi 71 67 69 91 76 66 75 75,55
. st.

.	 asil	 Penilaian	 engah	 Semester	 P S 	meru a an	 nilai	 ang	 di eroleh	
dari penilaian tengah semester yang terdiri atas beberapa kompetensi dasar. 

.	 asil	Penilaian	 hir	Semester	 P S 	meru a an	nilai	 ang	di eroleh	dari	
penilaian akhir semester yang mencakup semua kompetensi dasar dalam satu 
semester. 

d.	 asil	Penilaian	 hir	 P 	meru a an	hasil	 engolahan	dari	 P 	 P S 	
HPAS dengan memperhitungkan bobot masing-masing yang ditetapkan oleh 
satuan pendidikan. 

Selanjutn a 	 P 	 ada	 a el	 	 diga ung	 dengan	 P S	 dan	 P S	 untu 	
mem eroleh	nilai	a hir	se erti	 ada	 a el	 .	
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Tabel 23. Contoh Pengolahan Nilai Akhir

Nama HPH HPTS HPAS HPA HPA 
Pembulatan

Ani 79,45 79

Budi 75,56 75 77

Pada	 ontoh	di	atas	 a el	 	 P S	dan	 P S	dimasu an	 e	dalam	ta el	
pengolahan nilai akhir semester secara gelondongan, tanpa memilah-milah nilai 
er	 	 erdasar an	nilai	 P S	dan	 P S.	 uru	da at	memilah milah	nilai	 er	
	hasil	P S	dan	P S	se elum	memasu an	 e	dalam	ta el	 engolahan	nilai	

a hir	 semester.	 Pemilahan	 nilai	 er	 	 terse ut	 untu 	 mengetahui	 	 mana	
saja	 ang	sis a	sudah	dan	 elum	 elum	men a ai	 	untu 	 e erluan	
pemberian pembelajaran remedial dan pendeskripsian capaian pengetahuan dalam 
ra or.	 engan	 data	 s or	 ada	 a el	 	 a a ila	 dila u an	 em o otan	 P 	
P S	 	 P S	 	 	 	1	 	1 	 enghitungan	nilai	a hir	 P 	Ani	adalah 	

P
	 	 	 	 1	 	 	 	 1	 	 	

= 79,45
4

Nilai Akhir Ani sebesar 79,45 selanjutnya dibulatkan menjadi 79 dan diberi 
redi at	dengan	 etentuan 	
Sangat	 ai 	 		 	 1 	
ai 	 		 	 	 1 	
u u 	 		 	 	 	
urang	 		 	 	 	 	

Selain nilai dalam bentuk angka dan predikat, dalam rapor dituliskan deskripsi 
capaian pengetahuan untuk setiap mata pelajaran. Berikut adalah rambu-rambu 
rumusan deskripsi capaian pengetahuan dalam rapor. 

a.	 es ri si	 engetahuan	mengguna an	 alimat	 ang	 ersi at	memoti asi	dengan	
ilihan	 ata rasa	 ang	 ernada	 ositi .	 I I	 rasa	 ang	 erma na	 ontras.	
ontoh 	...	tetapi masih perlu peningkatan dalam ... atau ... namun masih perlu 

bimbingan dalam hal .... 
.	 es ri si	 erisi	 e era a	 engetahuan	 ang	sangat	 ai 	dan atau	 ai 	di uasai	

oleh siswa dan yang penguasaannya belum optimal. 
.	 es ri si	 a aian	 engetahuan	 didasar an	 ada	 u ti u ti	 e erjaan	 sis a	

ang	 dido umentasi an	 dalam	 orto olio	 engetahuan.	 a ila	 	 tertentu	
tida 	memili i	 e erjaan	 ang	dimasu an	 e	dalam	 orto olio 	des ri si	 	
tersebut didasarkan pada skor angka yang dicapai. 
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c. ilai	 eteram ilan	
ilai	 eteram ilan	di eroleh	dari	hasil	 enilaian	 inerja	 roses	dan	 rodu 	

proyek, dan portofolio. Hasil penilaian dengan teknik kinerja dan proyek dirata-
rata untuk memperoleh nilai akhir keterampilan pada setiap mata pelajaran. Seperti 
pada pengetahuan, penulisan capaian keterampilan pada rapor menggunakan 
ang a	 ada	s ala	 1 	dan	des ri si.	

Tabel 24. Contoh Pengolahan Nilai Keterampilan

KD Kinerja 
(Proses)

Kinerja 
(Produk) Proyek Portofolio Skor Akhir 

KD*

4.1
. 66 75 75
.

4.4 75
4.5
4.6

Nilai Akhir Semester 82,916
Pem ulatan	

1. Penilaian	 	 . 	dila u an	 	 dua 	 ali	dengan	te ni 	te ni 	 ang	sama 	 aitu	
inerja.	 leh	 arena	itu 	s or	a hir	 	 . 	adalah	s or	o timum.	Penilaian	untu 	
	 . 	dila u an	 	 dua 	 ali	teta i	dengan	te ni 	 ang	 er eda 	 aitu	 rodu 	

dan	 ro e .	 leh	 arenan a 	s or	a hir	 	 . 	adalah	rata rata	dari	s or	 ang	
diperoleh melalui teknik yang berbeda tersebut. 

.	 	 . 	dan	 	 . 	dinilai	melalui	 enilaian	 ro e 	 	 	 dua 	 	dinilai	 ersama
sama	dengan	 ro e .	 ilai	 ang	di eroleh	untu 	 edua	 	terse ut	sama	 dalam	
ontoh	di	atas	 .	

.	 ilai	a hir	semester	di eroleh	 erdasar an	rata rata	s or	a hir	 eseluruhan	 	
keterampilan yang dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

4. ilai	a hir	semester	di eri	 redi at	dengan	 etentuan 	
Sangat	 ai 	 	 	 1 	
ai 	 	 	 1 	
u u 	 	 	 	
urang	 	 	 	 	

5. Selain nilai dalam bentuk angka dan predikat, dalam rapor dituliskan deskripsi 
capaian keterampilan untuk setiap mata pelajaran. Berikut adalah rambu-rambu 
rumusan deskripsi capaian keterampilan.
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6. es ri si	 eteram ilan	mengguna an	 alimat	 ang	 ersi at	memoti asi	dengan	
ilihan	 ata rasa	 ang	 ernada	 ositi .	 I I	 rasa	 ang	 erma na	 ontras.	
ontoh 	...	tetapi masih perlu peningkatan dalam ... atau ... namun masih perlu 

peningkatan dalam hal .... 
7. es ri si	 erisi	 e era a	 eteram ilan	 ang	sangat	 ai 	dan atau	 ai 	di uasai	

oleh siswa dan yang penguasaannya mulai meningkat. 
.	 es ri si	 a aian	 eteram ilan	didasar an	 ada	 u ti u ti	 ar a	 sis a	 ang	

dido umentasi an	 dalam	 orto olio	 eteram ilan.	 a ila	 	 tertentu	 tida 	
memili i	 ar a	 ang	 dimasu an	 e	 dalam	 orto olio 	 des ri si	 	 terse ut	
didasar an	 ada	s or	ang a	 ang	di a ai.	Porto olio	 tida 	dinilai	 lagi 	dalam	
bentuk angka. 

.	 emedial	dan	Penga aan	
Pembelajaran remedial dan pengayaan dilaksanakan untuk kompetensi 

pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran remedial diberikan kepada siswa yang 
elum	men a ai	 	 sementara	 enga aan	 di eri an	 e ada	 sis a	 ang	
telah	men a ai	atau	melam aui	 .	

emedial	 adalah	 rogram	 em elajaran	 ang	 di eri an	 e ada	 eserta	 didi 	
yang belum mencapai kompentensi minimalnya dalam satu kompetensi dasar 
tertentu. Metode yang digunakan dapat bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan latar 
belakang kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan tujuan pembelajarannya 
pun dirumuskan sesuai dengan kesulitan yang dialami peserta didik.  

1. emedial

Pem elajaran	remedial	da at	dila u an	dengan	 ara 	
a. pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, 

disesuaikan dengan gaya belajar siswa; 
b. pemberian bimbingan secara perorangan; 
c. pemberian tugas-tugas atau latihan secara khusus, dimulai dengan tugas-tugas 

atau latihan sesuai dengan kemampuannya; 
d. pemanfaatan tutor sebaya, yaitu siswa dibantu oleh teman sekelas yang telah 

men a ai	 .	

Pembelajaran remedial diberikan segera setelah siswa diketahui belum mencapai 
	 erdasar an	 hasil	 P 	 P S 	 atau	 P S.	 Pem elajaran	 remedial	 ada	

dasarn a	 di o us an	 ada	 	 ang	 elum	 tuntas	 dan	 da at	 di eri an	 erulang
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ulang	 sam ai	 men a ai	 	 dengan	 a tu	 hingga	 atas	 a hir	 semester.	
Apabila hingga akhir semester pembelajaran remedial belum bisa membantu siswa 
men a ai	 	 em elajaran	remedial	 agi	sis a	terse ut	da at	dihenti an.	
ilai	 	 ang	dimasu an	 e	dalam	 engolahan	 enilaian	 a hir	 semester	 adalah	
enilaian	setinggi tinggin a	sama	dengan	 	 ang	diteta an	oleh	se olah	
untu 	 mata	 elajaran	 terse ut.	 a ila	 elum tida 	 men a ai	 	 nilai	
yang dimasukkan adalah nilai tertinggi yang dicapai setelah mengikuti pembelajaran 
remedial. Guru tidak dianjurkan untuk memaksakan untuk memberi nilai tuntas 
e ada	sis a	 ang	 elum	men a ai	 .

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai 
dengan	si atn a	se agai	 ela anan	 husus	antara	lain 	

a. Adaptif 
Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar 
sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. 

b. Interaktif 
Pembelajaran remedial hendaknya melibatkan keaktifan guru untuk secara 
intensif berinteraksi dengan peserta didik dan selalu memberikan monitoring dan 
pengawasan agar mengetahui kemajuan belajar peserta didiknya. 

c. Fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian 
Pembelajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan 
metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. 

d. Pemberian umpan balik sesegera mungkin 
Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai 
kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari 
kekeliruan belajar yang berlarut-larut. 

e. Pelayanan sepanjang waktu 
Pembelajaran remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia 
agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan 
masing-masing. 

Langkah-langkah yang dilakukan pada program remedial adalah sebagai berikut. 

a.		Identi asi	Permasalahan	Pem elajaran	
Permasalahan	 em elajaran	 isa	di ategori an	 e	dalam	 	 o us	 erhatian 	



 Ilmu Pengetahuan Sosial       45

1 	 Permasalahan	 ada	 euni an	 eserta	didi 	
e eragaman	 indi idu	 da at	 mem eda an	 hasil	 elajar	 dan	 ermasalahan	

belajar pada peserta didik. Ada peserta didik yang cenderung lebih aktif dan 
senang praktik secara langsung, ada yang cenderung mengamati, ada yang lebih 
tenang	 dan	 su a	mem a a.	 i	 elas 	 guru	 juga	 erlu	memili i	 a asan	 le ih	
menyeluruh mengenai latar belakang keluarga dan sosial budaya. Peserta didik 
yang dibesarkan dalam keluarga pedagang tentu memiliki keterampilan berbeda 
dengan keluarga petani atau nelayan. Peserta didik yang berasal dari keluarga 
yang tidak harmonis mungkin berbeda dengan peserta didik yang berasal dari 
keluarga harmonis dan mendukung kegiatan belajar. 

	 Permasalahan	 ada	materi	ajar	
Materi ajar yang terdapat pada buku ajar kadang terlalu rumit bagi peserta 

didik tertentu. Oleh karena itu, perlu disiapkan berbagai alternatif aktivitas dan 
materi ajar yang dapat digunakan guru untuk mengatasi permasalahan ini. 

	 Permasalahan	 ada	strategi	 em elajaran	
alam	 roses	 em elajaran 	 guru	 se ai n a	 tida 	 han a	 ter a u	 ada	 satu	

strategi	atau	metode	 em elajaran	saja.	 arena	ti e	dan	ga a	 elajar	 eserta	didi 	
sangat	 er ariasi	termasu 	juga	minat	dan	 a atn a 	guru	 erlu	mengidenti asi	
apakah kesulitan peserta didik dalam menguasai materi disebabkan strategi atau 
metode belajar yang kurang sesuai. 

b.  Perencanaan 

Setelah	 mela u an	 identi asi	 a al	 terhada 	 ermasalahan	 elajar	 sis a 	
guru dapat membuat perencanaan remedial yang mencakup hal-hal berikut.  
1 	 eneta an	 a tu	 egiatan	remedial.
	 en ia an	 edia	Pem elajaran.	
	 en ia an	 ontoh ontoh	dan	alternati 	a ti itas.	
	 en ia an	materi materi	dan	alat	 endu ung.	

c. Pelaksanaan 

Berikutnya adalah melaksanakan program pembelajaran remedial yang 
men a u 	 	 o us	 ene anan	 aitu 	1 	 ene anan	 ada	 euni an	 eserta	didi 	 	
ene anan	 ada	alternati 	 ontoh	dan	a ti itas	ter ait	materi	ajar 	 	 ene anan	
ada	strategi metode	 em elajaran.
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d. Penilaian Autentik

Penilaian autentik dilakukan setelah pembelajaran remedial selesai 
dilaksanakan. Berdasarkan hasil penilaian, bila peserta didik belum mencapai 
om etensi	minimal	 tujuan 	 ang	diteta an	guru 	ma a	guru	 erlu	meninjau	

kembali strategi pembelajaran remedial yang diterapkannya atau melakukan 
identi asi	 analisa	 e utuhan 	 terhada 	 eserta	 didi 	 dengan	 le ih	 se sama.	
Apabila ternyata ditemukan kasus khusus di luar kompetensi guru, guru dapat 
berkonsultasi dengan orang tua untuk selanjutnya dilakukan konsultasi dengan 
ahli. 

.	Pengayaan (Enrichment
Program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui 

ketuntasan belajar dengan memerlukan waktu lebih sedikit daripada teman-teman 
lainnya. Waktu yang masih tersedia dapat dimanfaatkan peserta didik untuk 
mem erdalam mem erluas	 atau	 mengem ang an	 hingga	 men a ai	 taha an	
networking	 jejaring 	 dalam	 ende atan	 ilmiah	 scientific c .	 uru	 da at	
memfasilitasi peserta didik dengan memberikan berbagai sumber belajar, antara lain 
er usta aan 	majalah	 atau	 oran 	 internet 	 atau	 narasum er	 dan	 a ar.	 egiatan	

dalam program pengayaan antara lain sebagai berikut. 

a.	 egiatan	e s loratori
egiatan	e s loratori	da at	 eru a	latar	 ela ang	sejarah 	 u u 	narasum er 	

penemuan, uji coba, yang secara regular tidak tercakup dalam kurikulum. 

.	 eteram ilan	 roses	
Tujuan kegiatan ini agar peserta didik dapat melakukan pendalaman dan 

investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. 

c. Pemecahan masalah 
egitan	 eme ahan	masalah	 di eri an	 e ada	 eserta	 didi 	 ang	memili i	

kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan 
mengguna an	 ende atan	 eme ahan	 masalah	 atau	 ende atan	 in estigati 	
penelitian ilmiah.

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam program pengayaan adalah sebagai 
eri ut	

a. Inovasi 
Guru perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan kekhasan 

peserta didik, karakteristik kelas, serta lingkungan hidup dan budaya peserta didik.
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.	 egiatan	 ang	mem er a a	
alam	men usun	materi	dan	mendisain	 em elajaran	 enga aan 	 em ang an	

dengan kegiatan yang menyenangkan, membangkitkan minat, merangsang 
pertanyaan, dan sumber-sumber yang bervariasi dan memperkaya. 

c. Merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi 
Contohnya dengan memberikan proyek, pengembangan minat dan aktivitas-

akitivitas menggugah (playful .	 enera an	 in ormasi	 ter aru 	 hasil hasil	
penelitian, atau kemajuan program-program pendidikan terkini. 

Langkah-langkah dalam program pengayaan hampir serupa dengan program 
em elajaran	remedial.	 ia ali	dengan	 egiatan	identi asi 	 emudian	 eren anaan 	

pelaksanaan, dan penilaian. Untuk merencanakan program pengayaan, guru tidak 
perlu menunggu hasil penilaian autentik terhadap kemampuan peserta didik. Apabila 
melalui observasi dalam proses pembelajaran peserta didik sudah terindikasi memiliki 
kemampuan yang lebih dari peserta didik lainnya, guru perlu merencanakan program 
pengayaan.

.	Intera si	dengan	 rang	 ua
Interaksi guru dengan orang tua sangat diperlukan dalam rangka menunjang 

keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, interaksi antara guru dan orang 
tua perlu dilakukan dengan berbagai cara baik langsung maupun tertulis atau tidak 
langsung.

1. Interaksi secara Langsung
Berbagai cara untuk melakukan interaksi secara langsung dapat dilakukan dengan 

ara	antara	lain	

a.	 enghadir an	orang	tua ali	 eserta	didi 	 e	se olah	untu 	di eri an	 enjelasan	
tentang perkembangan dan atau perilaku anaknya selama belajar di sekolah.

b. Penyerahan rapor, yang harus diambil oleh orang tua, adalah salah satu bentuk 
upaya sekolah untuk memberikan kesempatan kepada guru, khususnya wali kelas 
untuk berinteraksi secara langsung dengan orang tua.

.	Interaksi secara Tidak Langsung
Interaksi secara tertulis atau tidak langsung dapat dilakukan dengan langkah-

langkah berikut ini.

a.	 omuni asi	tertulis	antara	guru	dengan	orang	tua
.	 eminta	orang	tua	i ut	memeri sa	dan	menandatangani	 e erjaan	rumah	 P .
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c. Membuka hubungan komunikasi (telepon, SMS, e-mail 	 ortal	intera ti 	serta	
dorongan agar orang tua aktif berinteraksi dengan guru dan anak.

d. Upaya pemantauan terhadap peserta didik dalam mengerjakan tugas individu 
ataupun tugas kelompok dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar 
monitoring seperti contoh berikut.

Tabel 25. Lembar Monitoring dari Sekolah pada Orang Tua

No. Hari dan 
Tanggal

Tema,      
Subtema, 

Sub-subtema
Judul Tugas

Tanda Tangan

Orang tua Guru

1.

.

.

4.

5.

6.

Selain itu, kegiatan pekerjaan rumah yang melibatkan orang tua dengan anak 
dapat dikombinasikan dengan kunjungan guru ke rumah. 
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Bagian II

Petunjuk Khusus

BAB 1

INTERAKSI KERUANGAN DALAM KEHIDUPAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN

A. om etensi	 Inti	 I 	 dan	 om etensi	 asar	

1. om etensi	Inti	 I
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
.	 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

toleransi 	 gotong	 ro ong 	 santun 	 er a a	 diri 	 dalam	 erintera si	 se ara	
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.

.	 emahami	 engetahuan	 a tual 	 onse tual 	dan	 rosedural 	 erdasar an	rasa	
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merang ai 	memodi asi 	dan	mem uat 	dan	ranah	a stra 	 menulis 	mem a a 	
menghitung 	 menggam ar 	 dan	 mengarang 	 sesuai	 dengan	 ang	 di elajari	 di	
se olah	dan	sum er	lain	 ang	sama	dalam	sudut	 andang teori.

.	 om etensi	 asar	
om etensi	si a 	s iritual	dan	si a 	sosial	dila u an	melalui	 em elajaran	tida 	

langsung (indirect teaching 	 aitu	 eteladanan 	 em iasaan 	 dan	 uda a	 se olah 	
dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi 
peserta didik
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.1	 emahami	 eru ahan	 eruangan	 dan	 intera si	 antarruang	 di	 Indonesia	 dan	
negara-negara ASEAN yang diakibatkan faktor alam dan manusia (teknologi, 
e onomi 	 eman aatan	lahan 	 oliti 	dan	 engaruhn a	terhada 	 e erlangsungan	
kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik.

4.1 Menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antarruang 
di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan faktor alam dan 
manusia	 te nologi 	 e onomi 	 eman aatan	 lahan 	 oliti 	 dan	 engaruhn a	
terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik.

B. Tujuan Pembelajaran
Setelah	mengi uti	 em elajaran	ini 	 eserta	didi 	dihara an	mam u

1. enjelas an	 ondisi	geogra s	dan	 ara teristi 	negara negara	anggota	 S .
.	 Menjelaskan makna kerja sama, bentuk-bentuk kerja sama dan upaya 

meningkatkan kerja sama antarnegara-negara ASEAN.
.	 Menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antarruang terhadap 

kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan masyarakat Asia 
Tenggara.

.	Peta	 onse

 

 

 

ondisi	 si 	dan	non si 	
(Sosial, ekonomi, politik, 

uda a 	negara negara	 S

Faktor yang memengaruhi 
intera si
1. Faktor alam
.	 a tor	IP
.	 a tor	 egiatan	e onomi

4. Faktor konversi lahan

Interaksi antarnegara-negara 
anggota ASEAN

Perubahan dan 
interaksi keruangan 
antarnegara-negara 
anggota ASEAN

erja	sama	di	 idang	
ekonomi, sosial, politik, 
budaya dan pendidikan 

terhadap kehidupan 
masyarakat ASEAN

Negara-negara 
anggota ASEAN
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.	 Materi Pembelajaran
1. Mengenal Negara-negara ASEAN

a.	 eta 	 eogra s	 egara negara	 S .
b. Letak Astronomis Negara-negara ASEAN.
.	 ara teristi 	 egara negara	 S .

.	 Intera si	antarnegara negara	 S .
a.	 Pengertian 	 a tor	 Pendorong	 dan	 Pengham at	 erja	 sama	 ntarnegara

negara ASEAN.
.	 entu entu 	 erja	 sama	dan	Per em angann a	 e onomi 	sosial 	 oliti 	

uda a	dan	 endidi an .	
.	 Pengaruh	 erja	sama	terhada 	 ehidu an	di	 egara negara	 S .
d.	 a a u a a	 ening at an	 erja	sama	 ntarnegara negara	 S .

.	 Pengaruh	 Peru ahan	 dan	 Intera si	 eruangan	 terhada 	 ehidu an	 di	 egara
negara ASEAN.
a.	 Peru ahan	 uang	dan	Intera si	antarruang	a i at	 a tor	 lam.
b. Pengaruh Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Perubahan 

uang.
.	 Pengaruh	 egiatan	 onomi	 terhada 	 Peru ahan	 uang	 dan	 Intera si	

Antarruang. 
d.	 Pengaruh	 on ersi	 ahan	 Pertanian	 e	 Industri	 dan	 Pemu iman	 terhada 	

Peru ahan	 uang	dan	Intera si	antarruang.

E. Proses Pembelajaran
Subbab A. Mengenal Negara-negara ASEAN (10 JP/5 Pertemuan)

Pertemuan	1	 	JP 	1	Pertemuan

a. Pendahuluan
a. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam.

.	 Salah	satu	 eserta	didi 	memim in	doa	 disesuai an	dengan	 ultur	se olah 	
kemudian guru memastikan peserta didik siap untuk belajar.

c. Guru memberikan apersepsi mengenai teori Interaksi Keruangan dalam 
Kehidupan di Negara-negara ASEAN.
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d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam 
ehidu an	 sehari hari.	 om etensi	 ang	 di a ai	 dalam	 ertemuan	 ertama	

ini adalah peserta didik mampu mengenali negara-negara yang tergabung 
dalam ASEAN. Manfaat yang diperoleh setelah mempelajari materi mengenal 
negara negara	 S 	adalah	 eserta	didi 	 a an	memahami	 leta 	geora s 	
astronomis serta karakteristik setiap negara yang tergabung dalam ASEAN 
sehingga menambah wawasan mengenai negara-negara ASEAN serta 
mengetahui potensi setiap negara.

e. Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 
Teknik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah tes dan 
o ser asi	 enilaian	guru	terhada 	 eserta	didi 	dalam	 em elajaran .

f. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri atas  
	orang.

b. egiatan	Inti
a. Peserta didik mengamati Gambar 1 “Peta Negara-negara ASEAN”. Setelah 

mengamati Gambar 1, peserta didik diminta menunjukkan letak masing-
masing negara anggota ASEAN.

b. Peserta didik diminta untuk mengisi kolom pertanyaan mengenai letak 
geogra s	negara negara	anggota	 S 	se erti	 eri ut	ini.

 • Negara apa yang terletak paling utara?................................  

• Negara apa yang terletak paling selatan? ............................

• Negara apa yang terletak paling barat?................................ 

• Negara apa yang terletak paling timur?............................... 

.	 Peserta	 didi 	 diminta	 untu 	 mengidenti asi	 atas	 negara negara	 S 	
berdasarkan Gambar 1, kemudian menuliskannya pada kolom berikut.

Batas Utara Batas Selatan

Batas Barat Batas Timur
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d. Peserta didik diminta untuk mengamati posisi silang negara-negara ASEAN 
ada	 am ar	 	 emudian	menulis an	hasil	 engamatann a	dengan	mengisi	

kolom seperti berikut.

Negara-negara ASEAN terletak di antara Samudra......................dan 
Samudra..........................., serta di antara Benua..................................dan 
Benua ...............................

e. Berdasarkan pengamatan dari Gambar 1, peserta didik diminta untuk mengisi 
kolom pertanyaan mengenai letak astronomis negara-negara anggota ASEAN 
seperti berikut ini.

Lintang 

Negara Paling Utara

.........................

Negara Paling Selatan

.........................

Bujur

Negara Paling Barat

.........................

Negara Paling Timur

.........................

f. Setelah mengisi kolom di atas, peserta didik diminta untuk merumuskan 
kesimpulan mengenai letak astronomis negara-negara ASEAN.

g.	 Peserta	 didi 	 diaja 	 untu 	 mengidenti asi	 i lim	 negara negara	 anggota	
ASEAN berdasarkan iklim matahari dengan melakukan kegiatan berikut.

.. 	sam ai	.. S	dan	.. 	sam ai	..
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h. Peserta didik secara berkelompok merumuskan pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan gambar dan hasil diskusi kelompok mengenai letak astronomis 
dan	 leta 	 geogra s	 negara negara	 S .	 asing masing	 elom o 	
menuliskan satu pertanyaan pada selembar kertas untuk kemudian ditukarkan 
kepada kelompok lain.

i. Peserta didik bersama kelompoknya mengumpulkan informasi dari berbagai 
sum er	 u u 	 majalah 	 atau	 internet 	 untu 	 menja a 	 ertan aan	 dari	
kelompok lain yang diterimanya.

j. Peserta didik bersama kelompoknya menganalisis informasi yang didapatkannya 
untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain yang diterimanya.

Kegiatan 2

1. Perhati an	 am ar	1	dan	 egiatan	1	atau	sum er	 ang	 lain 	se erti	 internet	
atau	atlas

.	 Identi asi an	leta 	astronomis	tia tia 	negara	 S .

.	 Identi asi an	i lim	dari	tia tia 	negara	 S 	dan	tulis an	 ada	ta el

Negara Letak Bujur Letak Lintang Iklim

Indonesia 1 1 11 S 	 ro is
Su tro is
	 ro is
Su tro is
	 ro is
Su tro is
	 ro is
Su tro is
	 ro is
Su tro is
	 ro is
Su tro is
	 ro is
Su tro is
	 ro is
Su tro is

Aktivitas Individu
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k. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai 
pertanyaan dari kelompok lain yang diterimanya.

l. Peserta didik dari kelompok lain diperkenankan menanggapi.

Pertemuan	 	 	JP 	1	Pertemuan
m.	Peserta	didi 	di agi	menjadi	1 	 elom o .	 ia tia 	 elom o 	memilih	satu	

negara	anggota	 S 	 isa	dengan	 ara	diundi .

n. Peserta didik mencari informasi penting mengenai negara kelompoknya.

o. Peserta didik secara berkelompok menggambar sketsa peta negara anggota 
ASEAN yang didapatkannya dengan mencantumkan informasi penting yang 
telah didapatkan.

p. Hasil gambar setiap kelompok ditempel di tembok kelas.

Pertemuan	 	 	JP 	1	Pertemuan
q. Peserta	didi 	mem entu 	 elom o 	 eranggota an	 	orang.

r.	 ia tia 	 elom o 	memilih	dua	negara	anggota	 S .	 iusaha an	tida 	
ada kelompok yang memilih pasangan negara yang sama.

s. Peserta didik diminta untuk mencari persamaan dan perbedaan negara-negara 
anggota ASEAN (dapat ditinjau dari politik, karakteristik budaya, kondisi 
si 	 ondisi	sosial 	dll .	 ontoh 	 er edaan	dan	 ersamaan	 ondisi	alam	dan	

sosial antara negara Indonesia dan Malaysia.

t. Peserta didik diminta untuk mendiskusikan potensi kerja sama antara 
kedua negara tersebut. Contoh, Indonesia dan Malaysia dapat bekerja sama 
dalam bidang ekonomi, khususnya pariwisata. Peserta didik diminta untuk 
menganalisis potensi kerja sama di bidang pariwisata tersebut. Peserta didik 
diminta untuk mendiskusikan potensi kerja sama antara kedua negara tersebut. 

Pertemuan	 	 	JP 	 	Pertemuan
u. Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya.

v. Peserta didik yang lainnya memperhatikan presentasi dan memberikan 
tangga an	 ertan aan	mau un	saran in ormasi .

w. Peserta didik didampingi guru merumuskan kesimpulan dari materi yang telah 
dipelajari.
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c. egiatan	Penutu
a.	 Peserta	didi 	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	dengan	

penguasaan materi dan pembelajaran yang telah dilakukan.

b. Peserta didik diberi pesan moral.

c. Guru menyampaikan garis besar pertemuan berikutnya.

d. Guru menyampaikan salam penutup.

F.  Evaluasi 
1.	 Penilaian	 om etensi	Si a 	S iritual	dan	Sosial

a.	 e ni 	 enilaian 	Jurnal	

.	 entu 	instrumen 	 em ar	Jurnal

.	 Penilaian	 om etensi	Pengetahuan

a.	 e ni 	 enilaian 	 es	 isan

.	 entu 	instrumen 	Soal	 raian	

c. Pedoman penskoran dan penentuan nilai 

.	 Penilaian	 om etensi	 eteram ilan

a. Teknik penilaian

1 	 Penilaian	 rodu

	 Penilaian	 inerja

b. Bentuk instrumen

1 	 u ri 	 enilaian	 rodu

	 u ri 	 enilaian	 inerja

c. Pedoman penskoran dan penentuan nilai 
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4. Instrumen Penilaian

a.	 Jurnal	Penilaian	Si a

ama	Se olah	 	S P..............	

elas Semester	 	 III

ata	Pelajaran	 	IPS

No. Tanggal Nama Catatan 
Perilaku Butir Sikap

1. 1 1

Fajar

Terlambat 
masuk kelas 
selama	 	
menit tanpa 
alasan.

edisi linan

Putri

Mengganggu 
teman yang 
sedang 
mengerjakan 
tugas.

Toleransi

. 1 1

Anisa 

Mengajak 
temannya 
untuk berdoa 
serius pada 
saat akan 
dimulai 
pembelajaran 
di kelas.

eta aan

So

Mengingatkan 
temannya 
untuk hormat 
pada saat 
guru melewati 
tempat diman 
siswa sedang 
istirahat.

.

4.

5.

  . 
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b. Soal Uraian 

No. Butir Soal
1. Se ut an	leta 	atronomis	dan	leta 	geogra s	 sia	 enggara
. Se ut an	negara	 eserta	i u	 ota	negara	 ang	 erga ung	dengan	 S
. Identi asilah	 eunggulan	 dan	 eter atasan	 sum er	 da a	 ang	 dimili i		

Indonesia	dan	negara negara	 S
4. Identi asilah	 eran	negara negara	 S 	dalam	 em angunan	e onomi	

S
5. Jelas an	sum er	da a	 ang	da at	diman at an	se agai	modal	 erja	sama	

antarnegara negara	 S

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai
S or	tia 	nomor 	
ilai		 	Jumlah	s or

.	 u ri 	Penilaian	 inerja	 eteram ilan	 erdis usi

No.
Nama 

peserta 
didik

Kemampuan 
presentasi 

(1-4)

Kemampuan 
bertanya 

(1-4)

Kemampuan 
menjawab 

(1-4)

Jumlah 
skor

1. Arif 4 4 11

. Wahyu 4 1

. ....

4. ....

5. ....

st.

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai

1 	 S or	terentang	antara	1	 	

1 = kurang

	 	 u u

	 	 ai

4= Amat Baik

	 ilai = Jumlah	s or
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d.	 u ri 	Penilaian	Produ

Rubrik Penilaian Produk (Mind Mapping)

No. Nama
Kelayakan 

Bahasa 
(1-4)

Kelayakan 
Isi (1-4)

Kreativitas 
(1-4)

Jumlah 
Skor

1. urnia an	Satria 4 4 11

. Cyntia Ayu 4 4 4 1

.

4.

5.

6.

7.

.

9.

1 .

Keterangan Tabel:

a. Kelayakan bahasa adalah kemampuan menyampaikan materi atau presentasi  
dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

b. Kelayakan isi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam membuat 
Mind Mapping dan materinya sudah sesuai dengan inti materi tugas.

c. Kelayakan kreativitas adalah kemampuan peserta didik dalam membuat 
Mind Mapping dengan kreativitas yang tinggi.

Pedoman Penskoran dan Penentuan Nilai 

a.	 umus	Penghitungan	S or		 hir	
ilai		 hir	 	 S or	a hir	 	Jumlah	S or	 a simal 	 	 		

.	 ategori	 s or	 om etensi	 eteram ilan	 eserta	 didi 	 didasar an	 ada	
Permendi ud	 o	 	 ahun	 1 	
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G.  Pengayaan
Program pengayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pada akhir pertemuan 

e 	 setelah	 selesai	 em elajaran	 materi	 su a 	 ertama 	 eserta	 didi 	 ang	
nilain a	di	atas	 	diminta	men ari	 ontoh	ter ait	dengan	 ara teristi 	negara
negara ASEAN mengenai sumber daya alam setiap negara dan hasilnya ditulis dalam 
bentuk power point, untuk dipresentasikan di depan kelas.

LEMBAR PENILAIAN PENGAYAAN

Se olah		 	 	S P	............
elas Semester		 	 III
an angan	 enga aan	

No. Nama Siswa Nilai 
Ulangam Bentuk Pengayaan

1. Herlina
Bentu Penga aan

Peserta didik diminta  mencari contoh terkait 
dengan karakter negara-negara ASEAN 
mengenai sumber daya alam setip negara dan 
hasilnya ditulis dalam bentuk power point, 
untuk dipresentasikan di depan kelas.

.

.

4.

5.

  

H. 	 emedial
entu 	 ela sanaan	remedial

inda 	lanjut	 agi	 eserta	didi 	 ang	 elum	men a ai	 	adalah	 em erian	
program remedial. Program remedial dapat dilakukan pada kompetensi pengetahuan, 
eteram ilan 	dan	si a .	 egiatan	untu 	 rogram	remedial	da at	meli at an	 e era a	
iha 	 aitu	 uru	 ata	Pelajaran 	 uru			 im ingan	 onseling 	 ali	 elas 	atau un	
rang	 ua ali.	

Langkah-langkah yang dilakukan pada program remedial adalah sebagai berikut. 

1.	 Identi asi	 ermasalahan	 em elajaran.

.	 Peren anaan	 rogram	remedial.
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.	 Pela sanaan	 rogram	remedial.

4. Penilaian Autentik.

Keterangan 	

1.	 olom	1	diisi	dengan	nomor	urut	 eserta.

.	 olom	 	diisi	dengan	nama	 eserta	didi 	 ang	mengi ut	remedial.

.	 olom	 	diisi	dengan	nilai	ulangan	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	indi ator	 ang	tida 	di uasai	oleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	 entu 	 em elajaran	 ang	di eri an	 e ada	 eserta	didi 	
misalnya diberikan tugas khusus, tugas individu,dan sebagainya.

.	 olom	 	diisi	dengan	nomor	soal	 ang	di erja an	 eserta	didi 	saat	dila u an	
ulangan remedial. Nomor soal tersebut sesuai dengan indikator yang belum 
di a ain a tuntas.

.	 olom	 	diisi	dengan		nilai	remedial	 ang	di eroleh	 eserta	didi .

.	 olom	  diisi dengan hal-hal lain yang dianggap perlu.

I.  Intera si	dengan	 rang	 ua	Peserta	 idi
Intera si	dengan	orang	tua	da at	dila u an	antara	lain	dengan

1.	 omuni asi	tertulis	antara	guru	dengan	orang	tua.

.	 eminta	orang	tua	i ut	memeri sa	dan	menandatangani	 e erjaan	rumah	 P .

.	 enjalin	hu ungan	 omuni asi	melalui		tele on S S	serta	dorongan	agar	orang	
tua aktif berinteraksi dengan guru dan anak.

4. Melibatkan orang tua dengan anak dalam pemberian tugas  rumah. 

.	 unjungan (visit 	guru	 e	rumah.	

Pemantauan terhadap siswa dalam mengerjakan tugas individu maupun tugas 
kelompok adalah dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar monitoring seperti 
contoh berikut.  
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Lembar Monitoring Interaksi Guru dengan Orang Tua

No. Hari dan 
Tanggal

Tema, Subtema 
dan/atau Sub-

subtema
Judul Tugas

Tanda Tangan

Orang 
tua Guru

1. 1 11 1
eta 	geogra s	

negara-negara 
anggota ASEAN

Membuat tabel 
mengenai batas-
batas negara-negara 
yang bergabung 
dalam ASEAN

Ttd Ttd

.

.

4.

5.

Subbab B. Interaksi Antarnegara-negara ASEAN (10 JP/5 Pertemuan)

Pertemuan	1	 	JP 	1	Pertemuan
a.  Pendahuluan

a. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam.
.	 Salah	satu	 eserta	didi 	memim in	doa	 disesuai an	dengan	 ultur	se olah 	

kemudian guru memastikan peserta didik siap untuk belajar.
.	 uru	mem eri an	moti asi 	menan a an	a a ah	 eserta	didi 	sudah	mem a a	

materi yang akan dipelajari, kemudian guru memberikan pertanyaan terkait 
materi yang akan dipelajari.

d. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 
orang.

b. 	 egiatan	Inti
a. Peserta didik diminta untuk membaca materi mengenai pengertian kerja sama 

yang terdapat di buku siswa.
b. Peserta didik secara berkelompok merumuskan pertanyaan berdasarkan hasil 

pengamatan gambar dan hasil diskusi kelompok. Pertanyaan diarahkan pada 
hal-hal yang substantif yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Contoh, 
mengapa terjadi kerja sama? Atau apa syarat terjadinya kerja sama?
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c. Salah satu peserta didik diminta untuk menuliskan daftar pertanyaan yang 
telah dirumuskan oleh masing-masing kelompok.

d. Peserta didik bersama kelompoknya mengumpulkan informasi dari buku 
untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan.

e. Guru membimbing peserta didik untuk mendapatkan jawaban yang benar.
f. Peserta didik secara berkelompok diminta untuk mengisi kolom tentang faktor 

pendorong dan faktor penghambat kerja sama negara-negara ASEAN.

No.
Bidang Kerja 

sama dan Contoh 
Peristiwanya

Faktor Pendorong Faktor 
Penghambat

Pangan 	 uso

an	seterusn a

g. Perwakilan peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.

Pertemuan	 	 	JP 	1	Pertemuan
h.	 Peserta	didi 	di agi	menjadi	lima	 elom o 	 elom o 	 onomi 	 elom o 	

Sosial 	 elom o 	Politi 	 elom o 	 uda a 	dan	 elom o 	Pendidi an.

i. Peserta didik diminta membaca artikel dengan tema kerja sama negara-negara 
ASEAN.

Interaksi dan kerja sama antarnegara ASEAN

ahun	 	 omite	 S 	 untu 	 Penanganan	 en ana	 ASEAN 
Committee on Disaster Management/ACDM 	se ara	resmi	di entu 	dengan	
mandat mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatan yang 
emudian	 di enal	 se agai	 Program	 egional	 S 	 untu 	 Penanganan	
en ana	 S 	 egional	 Programme	 on	 Disaster Management
P .	 P 	 mem uat	 erang a	 erja	 sama	 antarnegara negara	

ASEAN dan juga dengan Mitra Wicara dan organisasi internasional untuk 

Wawasan
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eriode	 	 	 11.	 ang aian	 rogram	ter adu	 P 	men a u 	lima	
om onen	 inti	 dan	 men a u 	 le ih	 dari	 	 elom o 	 egiatan.	 elima	
om onen	inti	dima sud	adalah
1.	Pem entu an	 erang a	Penanganan	 en ana	 egional	 S
.	Pening atan	 a asitas
.	Pertu aran	In ormasi	dan	Sum er	 a a
.	Pening atan	 ola orasi	dan	Penguatan	 emitraan
.	Pening atan	Pengetahuan 	 esadaran 	dan	 d o asi	Pu li

ejadian	tsunami	telah	mendorong	negara negara	anggota	 S 	untu 	
menata kembali dan memperkuat kerja samanya di bidang penanganan 
bencana. Masalah penanganan bencana tidak dapat lagi hanya dilakukan di 
tingkat sektoral, tetapi harus melibatkan seluruh sektor terkait, tidak hanya di 
tingkat nasional tapi juga regional, bahkan melalui kerja sama internasional, 
ila	 memang	 di erlu an.	 alam	 aitan	 ini 	 Pemerintah	 Indonesia	 telah	
mengam il	 inisiati 	 untu 	 men elenggara an	 Pertemuan	 husus	 Para	
Pemim in	 S 	 Pas a	 em a	 umi	 dan	 sunami	 	 sunami 	
di	 Ja arta	 ada	 tanggal	 	 Januari	 .	 	 sunami	 antara	 lain	 telah	
menghasil an	 ern ataan	 ersama	 ang	 di enal	 dengan	 nama	 e larasi	
Ja arta 	 aitu	 e larasi	tentang	 si	untu 	 em er uat	 antuan	 arurat 	
eha ilitasi 	 e onstru si	dan	Pen egahan	atas	 am a 	 en ana	 em a	

Bumi dan Tsunami”.

Sum er 	htt re ositor .u n .a .id a er ro eeding en ana . d

j. Peserta didik mencari informasi mengenai hubungan kerja sama yang terjadi 
di Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Informasi dapat diperoleh dari 
buku, majalah, ataupun internet. 

k. Peserta didik bersama kelompoknya mendiskusikan bentuk kerja sama negara-
negara ASEAN. Guru mendampingi dan mengarahkan jalannya diskusi.

l. Perwakilan peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan 
kelas. Peserta didik lainnya mendengarkan dan diperbolehkan bertanya atau 
berdiskusi.

Pertemuan	 	 	JP 	1	Pertemuan
m. Peserta	didi 	di agi	dalam	 elom o 	 eranggota an	 	orang	 elom o 	asal .

n.	 Peserta	didi 	dalam	 elom o 	mendatang an mendatangi	 elom o 	ahli	untu 	
mendiskusikan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antarruang terhadap 
kehidupan di negara-negara ASEAN. Guru Mendampingi dan mengarahkan.
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o. Masing-masing anggota kelompok menuliskan pokok-pokok pikiran hasil 
diskusi sebagai bahan presentasi di kelompok asal nantinya.

Pertemuan	 	 	JP 	1	Pertemuan
p. Peserta didik berkumpul dengan kelompok asal.

q. Satu per satu anggota kelompok asal mempresentasikan hasil diskusi mereka 
dengan kelompok ahli. Anggota kelompok lainnya memperhatikan. Apabila 
ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, ditulis dalam selembar kertas.

r. Masing-masing kelompok ahli membuat peta konsep pengaruh  perubahan 
ruang dan interaksi antarruang terhadap keberlangsungan kehidupan di 
negara negara	 S 	dalam	selem ar	 ertas	 	 ang	telah	disedia an	oleh	
guru. Peta konsep diusahakan semenarik mungkin.

s. Lembar kertas berisi daftar pertanyaan yang kurang jelas diserahkan kepada 
guru.

t. Peserta didik diberi tugas untuk merumuskan gagasan mengenai upaya-upaya 
meningkatkan kerja sama negara-negara ASEAN.

Pertemuan	 	 	JP 	1	Pertemuan
u.	 a tar	 ertan aan	ditulis	di	 a an	tulis.

v. Peserta didik memainkan talking stick untuk menjawab pertanyaan yang 
tertulis di daftar.

w. Secara bergiliran, peserta didik menuliskan gagasannya mengenai upaya 
meningkatkan kerja sama negara-negara ASEAN.

x. Guru membimbing dan mengarahkan pembahasan materi upaya meningkatkan 
kerja sama negara-negara ASEAN.

c. 	 egiatan	Penutu

a.	 Peserta	didi 	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	dengan	
penguasaan materi dan pembelajaran yang telah dilakukan.

b. Peserta didik diberi pesan moral.

c. Guru menyampaikan tugas untuk pertemuan berikutnya.

d. Guru menyampaikan salam penutup.
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J.	 aluasi 
1.	 Penilaian	 om etensi	Si a 	S iritual	dan	Sosial

a.	 e ni 	 enilaian 	Jurnal	

.	 entu 	instrumen 	 em ar	Jurnal

.	 Penilaian	 om etensi	Pengetahuan

a.	 e ni 	 enilaian 	 es	 isan

.	 entu 	instrumen 	Soal	 raian	

c. Pedoman penskoran dan penentuan nilai 

.	 Penilaian	 om etensi	 eteram ilan

a. Teknik penilaian

1 	 Penilaian	 rodu

	 Penilaian	 inerja

b. Bentuk instrumen

1 	 u ri 	 enilaian	 rodu

	 u ri 	 enilaian	 inerja

c. Pedoman penskoran dan penentuan nilai 

4. Instrumen Penilaian

a.	 Jurnal	Penilaian	Si a 	

ama	Se olah 	 S P..............	

elas Semester 	 III

ata	Pelajaran 	 IPS

No. Tanggal Nama Peserta 
Didik Catatan Perilaku Butir Sikap

1. 1 1

Fajar
• Terlambat masuk kelas 

selama	 	menit	tan a	
alasan. 

edisi linan

Putri
• Mengganggu teman yang 

sedang mengerjakan 
tugas.

Toleransi
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. 1 1

Anisa

• Mengajak temannya 
untuk berdoa secara 
serius pada saat 
pembelajaran di kelas 
akan dimulai.

eta aan

So

• Mengingatkan temannya 
untuk bersikap hormat 
pada saat guru lewat di 
tempat siswa sedang 
beristirahat.

Santun

.

4.

5.

b. Soal Uraian 

No. Butir Soal

1. Mengapa terdapat kerja sama antarnegara-negara ASEAN?

. Sebutkan dan jelaskan faktor yang memengaruhi kerja sama antarnegara-
negara	 S

.
Sebutkan contoh bentuk kerja sama Indonesia dengan negara-negara 
ASEAN lainnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan 
endidi an

4. Jelas an	se ara	sing at	alasan	di entu n a	 	 as ara at	 onomi	
S

5. Mengapa kerja sama ekonomi sangat diutamakan oleh negara-negara 
anggota ASEAN?
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Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai

S or	tia 	nomor 	
ilai 	Jumlah	s or

.	 u ri 	Penilaian	 inerja	 eteram ilan	 erdis usi

No.
Nama 

peserta 
didik

Kemampuan 
presentasi 

(1-4)

Kemampuan 
bertanya 

(1-4)

Kemampuan 
menjawab 

(1-4)

Jumlah 
skor

Arif 4 4 11
Wahyu 4 1

st.

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai

1 	 S or	terentang	antara	1	 	
1 = kurang

	 	 u u

	 	 ai

4= Amat Baik

	 ilai = 

d.	 u ri 	Penilaian	Produ

Rubrik Penilaian Produk (Peta Konsep)

No. Nama
Kelayakan 

Bahasa 
(1-4)

Kelayakan 
Isi  (1-4)

Kreativitas 
(1-4)

Jumlah 
Skor

1. urnia an	Satria 4 4 11

. Cyntia Ayu 4 4 4 1

.

4.

Jumlah	s or
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5.

6.

7.

.

9.

1

Keterangan Tabel

a. Kelayakan bahasa adalah kemampuan menyampaikan materi atau presentasi  
dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

b. Kelayakan isi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam membuat 
peta konsep, dan materinya sudah sesuai dengan inti materi tugas.

c. Kelayakan kreativitas adalah kemampuan peserta didik dalam membuat peta 
konsep disajikan dengan kreativitas yang tinggi.

Pedoman Penskoran dan Penentuan Nilai 

a.	 umus	Penghitungan	S or		 hir	

ilai		 hir	 	 S or	a hir	 	Jumlah	S or	 a simal 	 	 		

.	 ategori	 s or	 om etensi	 eteram ilan	 eserta	 didi 	 didasar an	 ada	
Permendi ud	 o	 	 ahun	 1 	

.	Penga aan
Program pengayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pada akhir pertemuan  

e 	 setelah	 selesai	 em elajaran	 materi	 su a 	 ertama 	 eserta	 didi 	 ang	
nilain a	di	atas	 	diminta	men ari	 ontoh	ter ait	dengan	 erja	sama	antarnegara
negara ASEAN di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan selain dari 
contoh yang ada di buku siswa. Hasilnya ditulis dalam bentuk teks kemudian untuk 
dipresentasikan di depan kelas.
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LEMBAR PENILAIAN PENGAYAAN

Sekolah   	S P	 egeri	............
elas 	Semester		 	 III
an angan	Penga aan	

No. Nama Siswa Nilai 
Ulangam Bentuk Pengayaan

1. Herlina entu 	Penga aan

Peserta didik diminta mencari contoh terkait 
kerja sama antarnegara-negara ASEAN di 
bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan 
pendidikan selain dari contoh yang ada di 
buku siswa. Hasilnya ditulis dalam bentuk 
teks kemudian dipresentasikan di depan 
kelas.

.

.

4.

5.

.	 emedial
Bentu 	 ela sanaan	remedial

inda 	lanjut	 agi	 eserta		didi 	 ang	 elum	men a ai	 	adalah	 em erian	
program remedial. Program remedial dapat dilakukan pada kompetensi pengetahuan, 
eteram ilan	 atau un	 si a .	 egiatan	 untu 	 rogram	 remedial	 da at	 meli at an	
e era a	 iha 	 aitu	 uru	 ata	Pelajaran 	 uru	 im ingan	 onseling 	 ali	 elas 	
atau un	 rang	 ua ali.	

Langkah-langkah yang dilakukan pada program remedial adalah sebagai berikut. 

1.	 Identi asi	 ermasalahan	 em elajaran.

.	 Peren anaan	 rogram	remedial.

.	 Pela sanaan	 rogram	remedial.

4. Penilaian Autentik.



 Ilmu Pengetahuan Sosial       71

LEMBAR PENILAIAN REMEDIAL

Se olah	 	S P	..........

elas 	Semester		 	 III

ateri	 	 	Indi ator 		 	

anggal	 langan	 arian	

entu 	Soal	 	 	 raian	 tes	tertulis

an angan	 	

		

No.
Nama 
siswa

Nilai 
ulangan

Indikator 
yang tidak 
dikuasai

Bentuk 
pembelajaran 

remedial

Nomor 
soal yang 

dikerjakan

Nilai 
remedial

Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Arina

Menjelaskan 
alasan 
adanya 
kerja sama 
antarnegara-
negara 
ASEAN

Membuat 
soal jawab 
tentang materi 
faktor yang 
melatarbelakangi 
kerja sama 
antarNegara 
ASEAN

Tuntas

.

.

4.

5.

Keterangan 	

1.	 olom	1	diisi	dengan	nomor	urut	 eserta.

.	 olom	 	diisi	dengan	nama	 eserta	didi 	 ang	mengi ut	remedial.

.	 olom	 	diisi	dengan	nilai	ulangan	 eserta	didi .
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.	 olom	 	diisi	dengan	indi ator	 ang	tida 	di uasai	oleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	 entu 	 em elajaran	 ang	di eri an	 e ada	 eserta	didi 	
misalnya diberikan tugas khusus, tugas individu dan sebagainya.

.	 olom	 	diisi	dengan	nomor	soal	 ang	di erja an	 eserta	didi 	 saat	dila u an	
ulangan remedial. Nomor soal tersebut sesuai dengan indikator yang belum 
di a ain a tuntas.

.	 olom	 	diisi	dengan		nilai	remedial	 ang	di eroleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	hal hal	lain	 ang	diangga 	 erlu.

.	Intera si	dengan	 rang	 ua	Peserta	 idi
Intera si	dengan	orang	tua	da at	dila u an	antara	lain	dengan

1.	 omuni asi	tertulis	antara	guru	dengan	orang	tua.

.	 eminta	 orang	 tua	 i ut	 memeri sa	 dan	 menandatangani	 e erjaan	 rumah	
P .

.	 enjalin	 hu ungan	 omuni asi	 melalui	 tele on S S	 serta	 dorongan	 agar	
orang tua aktif berinteraksi dengan guru dan anak.

4. Melibatkan orang tua dengan anak dalam pemberian tugas  rumah. 

.	 unjungan	 visit 	guru	 e	rumah.	

Pemantauan terhadap siswa dalam mengerjakan tugas individu maupun tugas 
kelompok adalah dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar monitoring seperti 
contoh berikut.  

Lembar Monitoring Interaksi Sekolah dengan Orang Tua

No. Hari dan 
Tanggal

Tema, Subtema 
dan/atau Sub-

subtema
Judul Tugas

Tanda Tangan

Orang 
tua Guru

1. 1 11 1
erja	sama	negara

negara anggota 
ASEAN.

Membuat tabel 
mengenai kerja 
sama negara 
ASEAN di berbagai 
bidang.

Ttd Ttd

.
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.

4.

5.

Subbab C. Pengaruh Perubahan dan Interaksi Keruangan terhadap 
Kehidupan di Negara-negara ASEAN (16 JP/8 Pertemuan)

Pertemuan	1	 	JP 	1	Pertemuan
a.  Pendahuluan

a. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam.

.	 Salah	satu	 eserta	didi 	memim in	doa	 disesuai an	dengan	 ultur	se olah 	
kemudian guru memastikan peserta didik siap untuk belajar.

.	 uru	mem eri an	moti asi 	menan a an	a a ah	 eserta	didi 	sudah	mem a a	
materi yang akan dipelajari, kemudian memberikan pertanyaan terkait materi 
yang akan dipelajari.

d. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 
orang.

b. 	 egiatan	Inti
a. Peserta didik mengamati gambar mengenai bencana klimatik yang sering 

melanda ASEAN. Guru memancing pengetahuan peserta didik mengenai 
iklim dan gejalanya dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kuis.

b. Guru mengajak peserta didik menginventarisasi berbagai fenomena klimatik 
ang	 ernah mung in	terjadi	di	 a asan	negara negara	 S .

.	 Peserta	didi 	mengerja an	 egiatan	 	se ara	 er elom o .

d. Peserta didik mendiskusikan bentuk interaksi antarruang karena faktor iklim. 
asil	 dis usi	 dila or an	 dalam	 entu 	 tulisan	 dan	 disertai	 dengan	 gam ar

ilustrasi.
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Pertemuan	 	 	JP 	1	Pertemuan
e. Peserta didik mengamati gambar peta tumbukan lempeng dan persebaran 

gunung berapi di negara-negara ASEAN.

.	 Peserta	 didi 	 mengidenti asi	 leta 	 tum u an	 lem eng	 dan	 leta 	 deretan	
gunung berapi pada gambar tersebut.

g.	 Peserta	didi 	mengerja an	 egiatan	 	se ara	 er elom o .

h. Peserta didik bersama kelompoknya mendiskusikan apa saja akibat yang 
timbul dari keberadaan tumbukan lempeng.

i. Peserta didik bersama kelompoknya mendiskusikan bentuk interaksi yang 
terjadi akibat hal-hal yang bersifat geologis atau berhubungan dengan 
tumbukan lempeng.

j. Perwakilan masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya di depan 
kelas. Anggota kelompok kalin dapat menanggapi.

Pertemuan	 	 	JP 	1	Pertemuan
k. Peserta didik mengamati Tabel 1 untuk lebih memahami tentang persebaran 

barang tambang di negara-negara ASEAN.

l.	 Peserta	didi 	mela u an	 egiatan	 	dan	 egiatan	 	se erti	 eri ut.

Kegiatan 6

1. entu lah	 elom o 	dengan	anggota	 	sis a.
.	 is usi an	 egunaan	dari	 arang	tam ang	 ang	terda at	di	negara neg-

ara berikut.
.	 Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut.

Negara Barang Tambang Kegunaan
Fosfat .........................

Indonesia ......................... .........................

Minyak bumi .........................

Aktivitas Kelompok
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Aktivitas Kelompok

Myanmar ......................... .........................

Belerang .........................

ietnam ......................... .........................

Gas alam .........................

Filipina ......................... .........................

Mangan .........................

Kegiatan 7

1. entu lah	 elom o 	 eranggota an	 	orang.
.	 is usi an	lang ah	a a	 ang	da at	 alian	la u an	untu 	menanggulangi	

ataupun mencegah kerusakan sumber daya hutan dan laut.
.	 Tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel berikut ini.

Jenis Sumber Daya Bentuk Kerusakan Cara Menanggulangi

Laut

Pencemaran laut ........................

........................ ........................

........................ ........................

Hutan

Penebangan liar ........................

........................ ........................

........................ ........................

m. Peserta didik bersama kelompoknya mencari informasi dari berbagai sumber 
tentang pengaruh ketersediaan sumber daya alam terhadap bentuk interaksi 
antarruang.

n. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas; siswa 
yang lain mengamati serta memberi tanggapan.
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Pertemuan	 	 	JP 	1	Pertemuan
o. Peserta didik mengerjakan kegiatan untuk mendapatkan pemahaman 

tentang kelebihan dan kekurangan dari perkembangan sistem informasi dan 
komunikasi.

p. Peserta didik dibagi menjadi dua kelompok besar dengan anggota sama, yaitu 
elom o 	Positi 	dan	 elom o 	 egati .	

q. Peserta didik dalam kelompok melakukan survei sederhana mengenai 
teknologi komunikasi dan kegunaannya dalam interaksi antarruang di Asia 
Tenggara.

r. Peserta didik bersama kelompoknya mengolah hasil survei untuk kemudian 
dibuat naskah atau rangkuman argumen mengenai pengaruh perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi terhadap perubahan ruang dan interaksi 
antarruang.	 elom o 	 ositi 	mem uat	argumen	 ositi 	sedang an	 elom o 	
negatif membuat argumen negatif.

Pertemuan	 	 	JP 	1	Pertemuan
s. Peserta berkelompok sesuai dengan kelompoknya pada pertemuan sebelumnya. 

Satu orang dari masing-masing kelompok bertugas menuliskan argumen 
anggota kelompoknya di papan tulis.

t. Secara bergantian, masing-masing anggota kelompok menyampaikan 
argumennya sampai semua anggota kelompok mendapat giliran. Anggota 
elom o 	 Positi 	 menda at an	 esem atan	 ertama	 untu 	 men am ai an	

argumen 	 emudian	dilanjut an	oleh	 elom o 	 egati .	 emi ian	seterusn a	
sampai semua anggota kelompok menyampaikan hasil argumennya.

u. Guru mengajak peserta didik untuk mengulas argumen yang tertulis di papan 
tulis serta menambahkan atau mengurangi argumen yang tidak sesuai sehingga 
dapat ditarik kesimpulan.

Pertemuan	 	 	JP 	1	Pertemuan
v. Peserta didik secara berkelompok diminta untuk mengamati kegiatan ekonomi 

yang terjadi di lingkungan sekolahnya. 

w. Peserta didik secara berkelompok mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi yang 
telah diamati. Selanjutnya, berdasarkan catatan itu, kelompok berdiskusi 
tentang kegiatan ekonomi yang lingkupnya lebih luas, hingga ASEAN.

x. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan bentuk interaksi keruangan 
yang terjadi serta dampaknya baik dampak positif maupun negatif dari kegiatan 
ekonomi yang terjadi dalam lingkup se-ASEAN.
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y. Perwakilan kelompok menuliskan hasil diskusi kelompoknya pada tabel di 
a an	tulis.	 a el	se erti	 eri ut

Bentuk Interaksi 
Keruangan Dampak Positif Dampak Negatif

st. st. st.

Masing-masing kelompok hanya menuliskan satu nomor.

z. Guru mengarahkan, menambah, atau mengurangi hasil diskusi yang tertulis di 
papan tulis.

aa. Guru memberi tugas siswa untuk mengamati daerah yang terjadi alih fungsi 
lahan, terutama lahan pertanian yang beralih menjadi lahan permukiman atau 
industri.

Pertemuan	 	 	JP 	1	Pertemuan
bb. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan mengenai alih fungsi lahan 

ang	terjadi	di	ling ungan	se itarn a.	 is usi	di o us an	 ada	 eru ahan	a a	
yang terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap interaksi antarruang.

.	Peserta	didi 	diaja 	untu 	 er i ir	le ih	luas 	 a ila	alih	 ungsi	lahan	terjadi	
di seluruh ASEAN, dampak apa yang akan terjadi?

dd. Peserta didik secara berkelompok diminta untuk merumuskan pertanyaan 
mengenai konversi lahan. Pertanyaan sebisa mungkin diarahkan pada hal-hal 
ang	su stanti .	 ontoh 	menga a	alih	 ungsi	lahan	terjadi

ee. Peserta didik kemudian berdiskusi bersama kelompoknya untuk menjawab 
pertanyaan tersebut.

Pertemuan	 	 	JP 	1	Pertemuan
ff. Guru memimpin siswa untuk mereviu materi Bab I mulai dari Subbab 1.1, 

Su a 	1. 	dan	Su a 	1. .

gg. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan apabila ada hal-hal yang kurang 
jelas.
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c. egiatan	Penutu

a. Peserta	didi 	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	dengan	
penguasaan materi dan pembelajaran yang telah dilakukan.

b. Peserta didik diberi pesan moral.

c. Guru memberitahukan bahwa pertemuan berikutnya adalah evaluasi akhir 
bab.

d. Guru menyampaikan salam penutup.

N. Evaluasi 
1.	 Penilaian	 om etensi	Si a 	S iritual	dan	Sosial

a.	 e ni 	 enilaian 	Jurnal	

.	 entu 	instrumen 	 em ar	Jurnal

.	 Penilaian	 om etensi	Pengetahuan

a.	 e ni 	 enilaian 	 es	 isan

.	 entu 	instrumen 	Soal	 raian	

c. Pedoman penskoran dan penentuan nilai 

.	 Penilaian	 om etensi	 eteram ilan

a. Teknik penilaian

1 	Penilaian	 rodu

	Penilaian	 inerja

b. Bentuk instrumen

1 	 u ri 	 enilaian	 rodu

	 u ri 	 enilaian	 inerja

c. Pedoman penskoran dan penentuan nilai 
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4. Instrumen Penilaian

a.	 Jurnal	Penilaian	Si a 	

ama	Se olah	 	S P..............	
elas Semester	 	 III 1
ata	Pelajaran	 	IPS

No. Tanggal Nama Peserta 
Didik Catatan Perilaku Butir Sikap

1. 1 1

Fajar
• Terlambat masuk kelas 

selama	 	menit	tan a	
alasan. 

edisi linan

Putri • Mengganggu teman yang 
sedang mengerjakan tugas. Toleransi

. 1 1

Anisa

• Mengajak temannya 
untuk berdoa secara serius 
pada saat akan dimulai 
pembelajaran di kelas.

eta aan

So

• Mengingatkan temannya 
untuk bersikap hormat 
pada saat guru lewat di 
tempat siswa sedang 
beristirahat.

Santun

.

4.

5.
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b. Soal Uraian 

No. Butir Soal

1. Apa saja yang memengaruhi interaksi antarnegara-negara ASEAN? 
Se ut an

. Mengapa faktor iklim memengaruhi interaksi antarnegara-negara 
ASEAN?

. Bagaimana perkembangan teknologi komunikasi dapart memengaruhi 
kehidupan antarnegara-negara ASEAN?

4. Sebutkan pengaruh  perubahan ruang dan interaksi antarruang terhadap 
ehidu an	di	negara negara	 S 	di	 er agai	 idang

5. Sebutkan contoh kegiatan alih fungsi lahan dari lahan produktif menjadi 
emu iman

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai
S or	tia 	nomor 	
ilai 	Jumlah	s or

.	 u ri 	Penilaian	 inerja	 eteram ilan	 erdis usi

No.
Nama 

Peserta 
Didik

Kemampuan 
Presentasi 

(1-4)

Kemampuan 
bertanya 

(1-4)

Kemampuan 
menjawab 

(1-4)

Jumlah 
skor

Arif 4 4 11
Wahyu 4 1

st.

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai
1 	 S or	terentang	antara	1	 	

1 = kurang

	 	 u u

	 	 ai

4= Amat Baik

	 ilai = Jumlah	s or
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d.	 u ri 	Penilaian	Produ

Rubrik Penilaian Produk (Hasil Diskusi)

No. Nama
Kelayakan 

Bahasa 
(1-4)

Kelayakan 
Isi  (1-4)

Kreativitas 
(1-4)

Jumlah 
Skor

1. urnia an	Satria 4 4 11

. Cyntia Ayu 4 4 4 1

.

4.

5.

6.

7.

.

9.

1

Keterangan Tabel

a. Kelayakan bahasa adalah kemampuan menyampaikan materi atau presentasi  
dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

b. Kelayakan isi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam membuat 
argumen dan materinya sudah sesuai dengan inti materi tugas.

c. Kelayakan kreativitas adalah kemampuan peserta didik dalam membuat 
argumen dengan kreativitas yang tinggi.

Pedoman Penskoran dan Penentuan Nilai 

a.	 umus	Penghitungan	S or		 hir	

ilai		 hir	 	 S or	a hir	 	Jumlah	S or	 a simal 	 	 		

.	 ategori	 s or	 om etensi	 eteram ilan	 eserta	 didi 	 didasar an	 ada	
Permendi ud	 o	 	 ahun	 1 	
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O. Pengayaan
Program pengayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pada akhir pertemuan 

e	 	 setelah	 selesai	 em elajaran	 materi	 su a 	 ertama 	 eserta	 didi 	 ang	
nilain a	di	atas	 	diminta	men ari	 ontoh	ter ait	dengan	 eru ahan	 ang	terjadi	
di bidang budaya akibat adanya interaksi antarnegara-negara ASEAN dan hasilnya 
ditulis dalam bentuk power point untuk dipresentasikan di depan kelas.

LEMBAR PENILAIAN PENGAYAAN

Se olah		 	 	S P	 egeri	............
elas 	Semester		 	 III 1
an angan	Penga aan	

No. Nama Siswa Nilai 
Ulangam Bentuk Pengayaan

1. Herlina entu 	Penga aan

Peserta didik diminta  mencari contoh terkait  
dengan perubahan yang terjadi di bidang 
budaya akibat adanya interaksi antarnegara-
negara ASEAN dan hasilnya ditulis dalam 
bentuk power point untuk dipresentasikan di 
depan kelas.

.

.
4.

5.

P.	 emedial
entu 	 ela sanaan	remedial

inda 	 lanjut	 agi	 eserta	 	didi 	 ang	 elum	men a ai	 	adalah	di eri an	
program remedial. Program remedial dapat dilakukan pada kompetensi pengetahuan, 
eteram ilan	 atau un	 si a .	 egiatan	 untu 	 rogram	 remedial	 da at	 meli at an	
e era a	 iha 	 aitu	 	 uru	 ata	 Pelajaran 	 uru	 	 	 im ingan	 onseling 	 ali	
elas 	atau un	 rang	 ua ali.	

Langkah-langkah yang dilakukan pada program remedial adalah sebagai berikut. 

1.	 Identi asi	 ermasalahan	 em elajaran.
.	 Peren anaan	 rogram	remedial.
.	 Pela sanaan	 rogram	remedial.

4. Penilaian Autentik.
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LEMBAR PENILAIAN REMEDIAL

Se olah	 	S P	 egeri	..........
elas 	Semester		 	 III 1
ateri	 	 	Indi ator 		 	
anggal	 langan	 arian	
entu 	Soal	 	 	 raian	 tes	tertulis
an angan	 	

		

No.
Nama 
siswa

Nilai 
ulangan

Indikator 
yang tidak 
dikuasai

Bentuk 
pembelajaran 

remedial

Nomor 
soal yang 

dikerjakan

Nilai 
remedial

Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Arina

Menjelaskan 
perubahan 
yang terjadi 
akibat 
adanya 
interaksi 
dalam  
kehidupan 
di negara-
negara 
anggota 
ASEAN.

Membuat 
soal jawab 
tentang materi    
perubahan 
yang terjadi 
akibat adanya 
interaksi dalam  
kehidupan 
di negara-
negara anggota 
ASEAN.

Tuntas

.

.

4.

5.

Keterangan	 	

1.	 olom	1	diisi	dengan	nomor	urut	 eserta.

.	 olom	 	diisi	dengan	nama	 eserta	didi 	 ang	mengi uti	remedial.
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.	 olom	 	diisi	dengan	nilai	ulangan	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	indi ator	 ang	tida 	di uasai	oleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	 entu 	 em elajaran	 ang	di eri an	 e ada	 eserta	didi 	
misalnya diberikan tugas khusus, tugas individu, dan sebagainya.

.	 olom	 	diisi	dengan	nomor	soal	 ang	di erja an	 eserta	didi 	 saat	dila u an	
ulangan remedial. Nomor soal tersebut sesuai dengan indikator yang belum 
di a ain a tuntas.

.	 olom	 	diisi	dengan		nilai	remedial	 ang	di eroleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	hal hal	lain	 ang	diangga 	 erlu.

.	Intera si	dengan	 rang	 ua	Peserta	 idi
Intera si	dengan	orang	tua	da at	dila u an	antara	lain	dengan

1.	 omuni asi	tertulis	antara	guru	dengan	orang	tua.

.	 eminta	 orang	 tua	 i ut	 memeri sa	 dan	 menandatangani	 e erjaan	 rumah	
P .

.	 enjalin	hu ungan	 omuni asi	melalui	 	 tele on S S	 	serta	dorongan	agar	
orang tua aktif berinteraksi dengan guru dan anak.

4. Melibatkan orang tua dengan anak dalam pemberian tugas  rumah. 

.	 unjungan	 visit 	guru	 e	rumah.	

Pemantauan terhadap siswa dalam mengerjakan tugas individu maupun tugas 
kelompok adalah  dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar monitoring 
seperti contoh berikut.  

Lembar Monitoring Interaksi Sekolah dengan Orang Tua

No.
Hari 
dan 

Tanggal

Tema, Subtema 
dan/atau Sub-

subtema
Judul Tugas

Tanda Tangan

Orang 
tua Guru

1. 1 11 1

Perubahan yang 
terjadi dalam 
kehidupan akibat 
perkembangan 
teknologi 
komunikasi.

Membuat tabel 
mengenai perubahan 
apa saja yang terjadi 
akibat perkembangan 
teknologi komunikasi.

Ttd Ttd
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.

.

4.

5.

un i	Ja a an	Pilihan	 anda

1. a  

.	 d	 	

.	 	 	

4. d  

5. c  

6. a  

7. a  

.	 	 	

9. d  

1 .	   

11. b

1 .	

1 .	

14. d

15. c

16. c

17. c

1 .	

19. c

.	
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BAB II

PENGARUH INTERAKSI SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN KEBANGSAAN 

A. om etensi	 Inti	 I 	 dan	 om etensi	 asar	

1. om etensi	Inti	 I
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
.	 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

toleransi 	 gotong	 ro ong 	 santun 	 er a a	 diri 	 dalam	 erintera si	 se ara	
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.

.	 emahami	 engetahuan	 a tual 	 onse tual 	dan	 rosedural 	 erdasar an	rasa	
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merang ai 	memodi asi 	dan	mem uat 	dan	ranah	a stra 	 menulis 	mem a a 	
menghitung 	 menggam ar 	 dan	 mengarang 	 sesuai	 dengan	 ang	 di elajari	 di	
se olah	dan	sum er	lain	 ang	sama	dalam	sudut	 andang teori.

.		 om etensi	 asar	
. .	 enganalisis	 engaruh	 intera si	 sosial	 dalam	 ruang	 ang	 er eda	 terhada 	

kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan.

. .	 en aji an	hasil	analisis	tentang	 engaruh	intera si	sosial	dalam	ruang	 ang	
berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan 
kebangsaan.

B. Tujuan Pembelajaran
Setelah	mengi uti	 em elajaran	ini 	 eserta	didi 	dihara an	mam u

1. Menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial.
.	 Menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas.
.	 enjelas an	 engaruh	intera si	sosial	terhada 	integrasi	dan	 on i .
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.	Peta	 onse

.	 Materi Pembelajaran
1. Mobilitas Sosial  

a. Pengertian mobilitas sosial    

b. Bentuk-bentuk mobilitas sosial 

c. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial 

d. Saluran-saluran mobilitas sosial 

e.	 am a 	mo ilitas	sosial			

Mobilitas Sosial

Pluralitas

on i 	dan	
Integrasi

Pengaruh Interaksi 
Sosial	terhada 	 e-
hidupan Sosial dan 

e angsaan	

1. Pengertian mobilitas sosial 
.	 Bentuk-bentuk mobilitas sosial 
.	 Faktor-faktor pendorong dan 

penghambat mobilitas sosial 
4. Saluran-saluran mobilitas sosial 
5. am a 	mo ilitas	sosial	

1. Perbedaan agama   
.	 Perbedaan budaya   
.	 Perbedaan suku bangsa   

4. ualitas	 endudu 	dan	
pergerakan nasional   

5. Perbedaan pekerjaan  
6. Potensi pluralitas masyarakat 

Indonesia  

1. on i 	dalam	 ehidu an	sosial	
.	 Integrasi sosial
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.	 Pluralitas	 as ara at	Indonesia		 		 	

a. Perbedaan agama   

b. Perbedaan budaya   

c. Perbedaan suku bangsa   

d. Perbedaan pekerjaan  

e. Potensi pluralitas masyarakat Indonesia  

.	 on i 	dan	integrasi	dalam	 ehidu an	sosial	

a.	 on i 	dalam	 ehidu an	sosial		 	 	

b. Integrasi sosial  

E.  Proses Pembelajaran
Pertemuan	Pertama	s d	 esem ilan
a.  Pendahuluan

1 	 Peserta	didi 	 ersama	guru	men am ai an	salam.

	 Salah	satu	 eserta	didi 		memim in	doa.

	 uru	 dan	 eserta	 didi 	 mengait an	 om etensi	 ang	 sudah	 di elajari		
sebelumnya dengan kompetensi yang akan dipelajari. Contoh, pada pelajaran 
elas	 II	 alian	mem elajari	 tentang	intera si	sosial 	dalam	 ertemuan	 ali	

ini, kalian akan mempelajari pengaruh interaksi sosial dalam mobilitas sosial 
masyarakat.

	 uru	men am ai an	 om etensi	 ang	 a an	di a ai	 dan	man aatn a	dalam	
ehidu an	sehari hari.	 om etensi	 ang	di a ai	dalam	 em elajaran	 ali	ini	

adalah pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial masyarakat.

	 uru	 men am ai an	 ling u 	 dan	 te ni 	 enilaian	 ang	 a an	 diguna an.	
Teknik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah tes dan 
observasi.

	 Peserta	didi 	di agi	menjadi	 e era a	 elom o .	 ia 	 elom o 	terdiri	atas	
	orang.
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b. 	 egiatan	Inti

1 	 engamati

a 	 Sis a	mem a a	 a aan	 u u	sis a	 a 	II	tentang	 esu sesan	 as oed

Kesuksesan Mas’oed

Se agai	seorang	ana 	 etani	mis in 	 as oed		 erusaha	untu 	mem er ai i	
taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkannya 
sam ai	 ting at	S P.	 alau un	demi ian 	 as oed	 teta 	 er ita ita	 elajar	
di	se olah	le ih	tinggi.	Pada	tahun	1 	 ergilah	 as oed	 e	 ota 	 ersama	
temannya, yang berjualan koran di waktu pagi dan sekolah pada waktu siang.

ari	 hasil	 enjualan	 oran 	 as oed	 erhasil	 mem ia ai	 se olahn a 	
ah an	 emudian	 uliah	 di	 erguruan	 tinggi.	 uliah	 di	 erguruan	 tinggi	
mem uat	 as oed	 sema in	memili i	 engetahuan	 ang	 luas	 tentang	 usaha	
isnis.	 as oed	tida 	lagi	 erjualan	 oran	di	 lam u	merah 	teta i	mem u a	
ios	 enjualan	 oran	dan	majalah.	 saha	as oed	terus	mengalami	 emajuan.	
iosn a	telah	 er em ang	menjadi	to o	 u u	 ang	laris.

ini	 as oed	memili i	 em at	 a ang	 to o	 u u	 ang	mem er erja an	
le ih	dari	 	 e erja.	 as oed	 ang	masa	lalun a	ana 	 etani	mis in 	 ini	
telah	menjadi	 engusaha	ter andang	di	 otan a.	 e erhasilan	 as oed	tida 	
lepas dari usahanya yang gigih.

	 Peserta	didi 	menerima	in ormasi	 ah a	 as oed	meru a an	salah	satu	
individu yang mengalami mobilitas sosial. 

	 enan a

a 	 Peserta	 didi 	 se ara	 er elom o 	 merumus an	 ertan aan	 erdasar an	
hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan gambar. Pertanyaan 
diarahkan pada hal-hal yang substantif terkait dengan tujuan pembelajaran. 
ontohn a 	 a	 ang	di	ma sud	mo ilitas	sosial.

	 Salah	 satu	 eserta	 didi 	 dari	 a il	 elom o 	 menulis an	 rumusan	
pertanyaan di papan tulis atau pada lembar kerja siswa yang telah 
dipersiapkan oleh guru.

	 engum ul an	 ata In ormasi

a 	 Peserta	 didi 	 mela sana an	 egiatan	 mengum ul an	 in ormasi	 se ara	
individu dengan mengerjakan tugas lembar kerja seperti contoh berikut.
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Tugas Individu

1. Carilah 6 orang tetanggamu yang mengalami mobilitas sosial seperti 
materi	 ang	 amu	 elajari

.	 Tuliskan secara singkat proses mobilitas sosial yang terjadi pada orang 
terse ut

.	 Tuliskan faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka mengalami 
mo ilitas	sosial

4. ulis an	hasil	identi asimu	 ada	 ertas	 olio	 ergaris.

	 Setelah	 mela sana an	 tugas	 indi idu 	 eserta	 didi 	 mendis usi an	 dalam	
kelompok hasil pencarian data, kemudian menyimpulkan contoh mobilitas 
sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

	 engasosiasi enalar

a 	 Peserta	didi 	menganalisis	data in ormasi	 ang	telah	di um ul an	dari	 u u	
sis a u u	 endam ing	untu 	menja a 	 ertan aan	 ang	telah	dirumus an.

	 Peserta	 didi 	 erdis usi	 di	 dalam	 elom o 	 untu 	 mendes ri si an	 dan		
mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 Peserta	didi 	menulis an	hasil	sim ulan	 ada	lem ar	 erja.

	 engomuni asi an

a 	 Setia 	 elom o 	diminta	untu 	mem resentasi an	hasil	sim ulan	dari	ja a an	
atas pertanyaan.

	 elom o 	 lain	 diminta	 mem eri	 tangga an	 atas	 hasil	 sim ulan	 elom o 	
yang melakukan presentasi.

	 Peserta	didi 	 ersama	guru	mengam il	sim ulan	atas	ja a an	dari	 ertan aan.

c. egiatan	Penutu 	
1 	 Peserta	didi 	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	dengan	

penguasaan materi dan pembelajaran yang telah dilakukan.

	 Peserta	didi 	di eri	 esan	moral.

	 uru	men am ai an	tugas	untu 	 ertemuan	 eri utn a.

	 uru	men am ai an	salam	 enutu .

Aktivitas Individu
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Pertemuan ketiga dan keempat
a. Pendahuluan 

1 	 uru	mem eri an	salam	dan	menan a an	 a ar	 eserta	didi .

	 Salah	satu	dari	 eserta	didi 	memim in	doa.

	 uru	dan	 eserta	didi 	menge e 	 e ersihan	 elas.

	 uru	dan	 eserta	didi 	menge e 	 ehadiran	sis a.

	 erse si	 dengan	 menam il an	 gam ar	 aling aling 	 se agai	 enanda	
ah a	 ehidu an	manusia	 tida 	 selaman a	 selalu	di	 atas.	 adang	manusia	

juga berada di bawah. 

	 uru	men am ai an	 tujuan	 em elajaran	 dan	 ran angan	 enilaian.	 ujuan		
pembelajaran adalah mendeskripsikan jenis-jenis mobilitas sosial.

	 uru	 mem eri an	 moti asi	 e ada	 sis a	 er aitan	 dengan	 entingn a	
mem elajari	materi	jenis jenis	mo ilitas	sosial.	 ontoh 	guru	men am ai an	
bahwa manfaat yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran ini adalah 
peserta didik sadar akan perlunya mempertahankan kesuksesan serta tidak 
putus asa apabila sedang dalam kegagalan.

b. egiatan	Inti	 Problem Based Learning

1 	 engamati	

a 	 Sis a	di agi	 e	dalam	 elom o 	 eranggota	 	orang.	

	Setia 	 elom o 	diminta	mem a a	 a aan	 asus	1 	 	dan	 	 	 ada	 u u	
siswa tentang contoh mobilitas sosial.

Kasus 1. 

u	 usti a	adalah	seorang	guru	di	salah	satu	se olah	di	 a u aten	Sleman.	
Sebagai guru IPS, Bu Mustika menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya 
mengajar saja, Bu Mustika juga melaksanakan tugas-tugas administrasi dengan 
penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung 
ja a n a	 dila sana ann a	 dengan	 ai .	 arena	 er agai	 restasin a 	 u	
Mustika diangkat menjadi kepala sekolah. Gerak sosial dari seorang guru 
kemudian menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus Bu Mustika 
merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal.
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Kasus 2. 

Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan 
teh	 di	 e era a	 tem at	 di	 Ja a	 arat.	 Pa 	 a us	 mengem ang an	 usaha	
dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun sayang, 
usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan usaha 
perkebunan Pak Gayus ikut mengalami penurunan hingga akhirnya Pak Gayus 
mengalami	 e ang rutan.	 ini	Pa 	 a us	memulai	se agai	 engusaha	 e il 	
yakni agen penjualan teh. Gerak sosial Pak Gayus yang mengalami penurunan 
pada kasus ini juga merupakan contoh mobilitas sosial vertikal.

Kasus 3.

Pa 	 aenuri	seorang	 e ala	se olah	di	salah	satu	S P	di	Ja a	 imur	 ang	
sudah	 	 tahun	 	menja at.	 inas	 endidi an	memindah an	 Pa 	 aenuri	 e	
sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Gerak sosial yang 
dialami Pak Zaenuri merupakan contoh bentuk mobilitas sosial horizontal.

	 rientasi	 asalah

a 	 Peserta	didi 	di antu	guru	menentu an	masalah	 ang	a an	diselesai an	
er aitan	dengan	 asus	1 	 	dan	 .

	 asalah	 ang	 a an	 diselesai an	 adalah	 agaimana	 agar	 indi idu	 ang	
telah mengalami kesuksesan tidak mengalami mobilitas sosial vertikal ke 
bawah, dan bagaimana setiap individu dapat mencapai mobilitas vertikal 
ke atas.

	 engum ul an	 ata In ormasi

a 	 Setia 	 eserta	didi 	mengum ul an	data	 ang	 er aitan	dengan	ja a an	
atas pertanyaan yang telah dirumuskan. Peserta didik dapat menggunakan 
buku siswa dan buku atau sumber belajar lain seperti internet. 

	 Peserta	 didi 	 menulis an	 atau	 men am ai an	 in ormasi	 ang	 mere a	
temukan ke dalam kelompok mereka masing-masing.

	 enemu an	Peme ahan	 asalah

a 	 Setia 	 elom o 	 menganalisis	 data	 atau un	 in ormasi	 ang	 telah	
didapatkan.

	 Setia 	 elom o 	 menganalisis	 data	 ang	 telah	 di um ul an	 	 untu 		
menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 Setia 	 elom o 	 menuang an	 hasil	 erja	 elom o 	 e	 dalam	 entu 		
tayangan kertas manila.
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	 engomuni asi an	

Peserta didik saling bertukar jawaban dengan kelompok lain apa  pemecahan 
masalah menjadi sempurna.

c. Penutup 
1 	 uru	 mem eri an	 dan	 menge e 	 em ali	 enilaian	 selama	 roses	

pembelajaran.

	 uru	mem eri an	soal	tertulis	tentang	mo ilitas	sosial.

	 Sis a	diminta	men am ai an	man aat	 ang	dida at an	dalam	 em elajaran.

	 uru	 men am ai an	 garis	 esar	 materi	 ang	 a an	 disam ai an	 ada	
pertemuan berikutnya.  

	 uru	men am ai an	 e ada	 eserta	didi 	agar	 elajar	le ih	giat	serta	da at	
memperbaiki kesalahan yang terjadi.

	 uru	men am ai an	salam	 enutu .

Pertemuan kelima dan keenam
a. Pendahuluan

1 	 Peserta	didi 	 ersama	guru	men am ai an	salam.

	 Salah	satu	 eserta	didi 		memim in	doa.

	 uru	 ersama	 eserta	 didi 	 mengondisi an	 suasana	 elajar	 ang	
menyenangkan.

	 uru	 dan	 eserta	 didi 	 mengait an	 om etensi	 ang	 sudah	 di elajari	 dan	
dikembangkan sebelumnya  dengan kompetensi yang akan dipelajari.

	 uru	men am ai an	 om etensi	 ang	a an		di a ai	dan	man aatn a	dalam	
kehidupan sehari-hari. Contoh, kompetensi yang harus dicapai dalam 
pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menemukan berbagai faktor 
penghambat dan pendorong terjadinya mobilitas sosial.

	 uru	 men am ai an	 ling u 	 dan	 te ni 	 enilaian	 ang	 a an	 diguna an.	
Teknik penilaian yang digunakan adalah tes, observasi, dan unjuk kerja.

	 Peserta	didi 	di agi	menjadi	 e era a	 elom o .	 ia 	 elom o 	terdiri	atas	
	orang.
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b. Inti

1 	 engamati

a 	 uru	menunjukkan gambar tokoh bangsa Indonesia dari latar belakang 
rakyat kecil yang berhasil mencapai kesuksesan. 

	 Peserta	 didi 	 mengamati	 gam ar	 ang	 di a ar an	 oleh	 guru	 dengan	
seksama dan	menulis an	hal hal	 ang	ingin	di etahui	dari	gam ar.	 ontoh 		
bagaimana tokoh tersebut dapat berhasil.

	 enan a

a 	 Peserta	 didi 	 se ara	 er elom o 	merumus an	 ertan aan	 erdasar an	
hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan gambar tersebut. 
Pertanyaan diarahkan pada hal-hal yang substantif, yang terkait dengan 
tujuan	 em elajaran.	 ontoh 	 a tor	a a	 ang	mendorong	dan	mengham at	
mobilitas sosial?

	 Salah	 satu peserta didik dari wakil kelompok menuliskan rumusan 
pertanyaan di papan tulis atau pada lembar kerja siswa yang telah 
dipersiapkan oleh guru.

	 	 engum ul an	 ata In ormasi

Peserta	didi 	mengum ul an	data in ormasi	dari	 u u	sis a	atau	men ari	
di internet untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 engasosiasi enalar

a 	 Peserta	 didi 	 menganalisis	 data in ormasi	 ang	 telah	 di um ul an	 dari	
buku siswa untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 Peserta	 didi 	 erdis usi	 dalam	 elom o 	 untu 	 mendes ri si an	
dan mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah 
dirumuskan.

	 Peserta	didi 	menulis an	ja a an	atas	 ertan aan	di	dalam	 S.

	 engomuni asi an

a  Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil simpulan dari 
jawaban atas pertanyaan.

	 elom o 	lain	diminta	mem eri	tangga an	atas	hasil	sim ulan	 elom o 	
yang melakukan presentasi.

	 Peserta	 didi 	 ersama	 guru	 mengam il	 sim ulan	 atas	 ja a an	 dari	
pertanyaan.



 Ilmu Pengetahuan Sosial       95

c. egiatan	Penutu 	
1 	 Peserta	didi 	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	dengan	

penguasaan materi dan pembelajaran yang telah dilakukan.

	 Peserta	didi 	di eri	 esan	moral.

	 uru	men am ai an	tugas	untu 	 ertemuan	 eri utn a.

	 uru	men am ai an	salam	 enutu .

Pertemuan ketujuh sampai dengan kesembilan
a.  Pendahuluan

1 	 Peserta	didi 	 ersama	guru	men am ai an	salam.

	 Salah	satu	 eserta	didi 		memim in	doa.

	 uru	 ersama	 eserta	 didi 	 mengondisi an	 suasana	 elajar	 ang	
menyenangkan.

	 uru	 dan	 eserta	 didi 	 mengait an	 om etensi	 ang	 sudah	 di elajari	 dan	
dikembangkan sebelumnya dengan kompetensi yang akan dipelajari.

	 uru	men am ai an	 om etensi	 ang	a an		di a ai	dan	man aatn a	dalam	
kehidupan sehari-hari. Contoh, dengan memahami dampak mobilitas sosial, 
peserta didik dapat bersikap dengan baik terhadap fenomena mobilitas sosial.

	 uru	 men am ai an	 ling u 	 dan	 te ni 	 enilaian	 ang	 a an	 diguna an.	
Teknik penilaian yang digunakan adalah tes, observasi, dan unjuk kerja.

	 Peserta	didi 	di agi	menjadi	 e era a	 elom o .	 ia 	 elom o 	terdiri	atas	
	orang.

b. Inti
1 	 engamati

a 	 uru	menunju an	gam ar	 eru ahan	sosial	 ondisi	 angsa 	Indonesia	
sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Sum er 	 htt i s a ers. logs ot. om 1
pendudukan-jepang-di-indonesia.html.

Sum er 	 htt s .slideshare.net ananta angun
lentera ne s 1 agustus 1 mera a an agustus
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	 Peserta	didi 	mem eroleh	tam ahan	in ormasi	 erdasar an	gam ar	 ah a	
mobilitas sosial sangat memengaruhi perubahan sosial budaya masyarakat.

	 Peserta	 didi 	 mengamati	 gam ar	 ang	 di a ar an	 oleh	 guru	 dengan	
se sama	dan	menulis an	hal hal	 ang	ingin	di etahui	dari	gam ar.	 ontoh 	
dampak mobilitas sosial bagi masyarakat.

	 enan a

a 	 Peserta	 didi 	 se ara	 er elom o 	merumus an	 ertan aan	 erdasar an	
hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan gambar tersebut. 
Pertanyaan diarahkan pada hal-hal yang substantif yang terkait dengan 
tujuan pembelajaran. 

	 Salah	 satu	 eserta	 didi 	 dari	 a il	 elom o 	 menulis an	 rumusan	
pertanyaan di papan tulis atau pada lembar kerja siswa yang telah 
dipersiapkan oleh guru.

	 	 engum ul an	 ata In ormasi

Peserta	didi 	mengum ul an	data in ormasi	dari	 u u	sis a	atau	men ari	
di internet untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 engasosiasi enalar

a 	 Peserta	 didi 	 menganalisis	 data in ormasi	 ang	 telah	 di um ul an	 dari	
buku siswa untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 Peserta	 didi 	 erdis usi	 dalam	 elom o 	 untu 	 mendes ri si an	
dan mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah 
dirumuskan.

	 Peserta	didi 	menulis an	ja a an	atas	 ertan aan	di	dalam	slide.

	 engomuni asi an

a 	 Setia 	 elom o 	 diminta	 untu 	 mem resentasi an	 hasil	 sim ulan	 dari	
jawaban atas pertanyaan.

	 elom o 	lain	diminta	mem eri	tangga an	atas	hasil	sim ulan	 elom o 	
yang melakukan presentasi.

	 Peserta	 didi 	 ersama	 guru	 mengam il	 sim ulan	 atas	 ja a an	 dari	
pertanyaan.
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c. egiatan	Penutu 	
1 	 Peserta	didi 	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	dengan	

penguasaan materi dan pembelajaran yang telah dilakukan.

	 Peserta	didi 	di eri	 esan	moral.

	 uru	men am ai an	tugas	untu 	 ertemuan	 eri utn a.

	 uru menyampaikan salam penutup.

Pertemuan kesepuluh sampai dengan kesembilanbelas
a. Pendahuluan

1 	 Peserta	didi 	 ersama	guru	men am ai an	salam.

	 Salah	satu	 eserta	didi 	memim in	doa.

	 uru	 dan	 eserta	 didi 	 mengait an	 om etensi	 ang	 sudah	 di elajari		
sebelumnya dengan kompetensi yang akan dipelajari. Contoh, bagaimana 
mobilitas sosial dengan pluralitas bangsa Indonesia perlu disikapi dengan 
bijaksana.

	 uru	men am ai an	 om etensi	 ang	a an		di a ai	dan	man aatn a	dalam	
ehidu an	sehari hari.	 om etensi	 ang	di a ai	dalam	 em elajaran	 ali	ini	

adalah pluralitas masyarakat Indonesia .

	 uru	 men am ai an	 ling u 	 dan	 te ni 	 enilaian	 ang	 a an	 diguna an.	
Teknik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah tes dan 
observasi.

	 Peserta	didi 	di agi	menjadi	 e era a	 elom o 	tia 	 elom o 	terdiri	atas	
	orang.

b. egiatan	Inti
1 	 engamati

a 	 Sis a	mem a a	 a aan	 u u	sis a	 a 	II	tentang	 e erhasilan	 as oed

Sum er 	htt .satujam. om su u dan etnis indonesia

am ar 	Per edaan	 elom o 	sosial	mas ara at	indonesia
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	 Peserta	 didi 	 menerima	 in ormasi	 ah a	 mo ilitas	 sosial	 da at	
memengaruhi pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat juga 
disebabkan oleh mobilitas penduduk.

	 Peserta	didi 	men atat	hal hal	 ang	ingin	di etahui 	se erti	 entu entu 	
pluralitas dan cara-cara menyikapi pluralitas.

	 enan a

a 	 Peserta	 didi 	 se ara	 er elom o 	merumus an	 ertan aan	 erdasar an	
hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan gambar. Pertanyaan 
diarahkan pada hal-hal yang substantif, yang terkait dengan tujuan 
em elajaran 	 se erti	 ontoh	 eri ut 	 a	 saja	 luralitas	 mas ara at	

Indonesia? Bagaimana menyikapi pluralitas masyarakat?

	 Salah	 satu	 eserta	 didi 	 dari	 a il	 elom o 	 menulis an	 rumusan	
pertanyaan di papan tulis atau pada lembar kerja siswa yang telah 
dipersiapkan oleh guru.

	 engum ul an	 ata In ormasi

a 	 Peserta	 didi 	 mela sana an	 egiatan	 mengum ul an	 in ormasi	 se ara	
individu dengan mengerjakan tugas lembar kerja.

	 Setelah	mela sana an	tugas	indi idu 	 eserta	didi 	mendis usi an	dalam	
kelompok hasil pencarian data, kemudian menyimpulkan bentuk-bentuk 
pluralitas masyarakat yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

	 engasosiasi enalar

a 	 Peserta	 didi 	 menganalisis	 data in ormasi	 ang	 telah	 di um ul an	 dari	
u u	 sis a u u	 endam ing	 untu 	 menja a 	 ertan aan	 ang	 telah	

dirumuskan.

	 Peserta	 didi 	 erdis usi	 dalam	 elom o 	 untu 	 mendes ri si an	
dan mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah 
dirumuskan.

	 Peserta	didi 	menulis an	hasil	sim ulan	 ada	lem ar	 erja.

	 engomuni asi an

a 	 Setia 	 elom o 	 diminta	 untu 	 mem resentasi an	 hasil	 sim ulan	 dari	
jawaban atas pertanyaan.
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	 elom o 	lain	diminta	mem eri	tangga an	atas	hasil	sim ulan	 elom o 	
yang melakukan presentasi.

	 Peserta	 didi 	 ersama	 guru	 mengam il	 sim ulan	 atas	 ja a an	 dari	
pertanyaan.

c. egiatan	Penutu 	
1 	 Peserta	didi 	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	dengan	

penguasaan materi dan pembelajaran yang telah dilakukan.

	 Peserta	didi 	di eri	 esan	moral.

	 uru	men am ai an	tugas	untu 	 ertemuan	 eri utn a.

	 uru	men am ai an	salam	 enutu .

Pertemuan kedua puluh sampai dengan kedua puluh lima
a. Pendahuluan

1 	 Peserta	didi 	 ersama	guru	men am ai an	salam.

	 Salah	satu	 eserta	didi 		memim in	doa.

	 uru	 dan	 eserta	 didi 	 mengait an	 om etensi	 ang	 sudah	 di elajari		
sebelumnya dengan kompetensi yang akan dipelajari. Contoh, pluralitas dan 
otensi	 on i .

	 uru	men am ai an	 om etensi	 ang	 a an	di a ai	 dan	man aatn a	dalam	
ehidu an	sehari hari.	 om etensi	 ang	di a ai	dalam	 em elajaran	 ali	ini	
mendes ri si an	 on i 	dan	integrasi	dalam	mas ara at.

	 uru	 men am ai an	 ling u 	 dan	 te ni 	 enilaian	 ang	 a an	 diguna an.	
Teknik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah tes dan 
observasi.

	 Peserta	didi 	di agi	menjadi	 e era a	 elom o 	tia 	 elom o 	terdiri	atas	
	orang.

b. egiatan	Inti

1 	 engamati

a 	 Sis a	 mengamati	 gam ar	 demonstrasi	 uruh	 menuntut	 enai an	 u ah		
kepada majikan.
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	 Peserta	 didi 	 menerima informasi bahwa demonstrasi buruh terhadap 
maji an	meru a an	salah	satu	 entu 	 on i 	dalam	mas ara at.

	 Peserta	didi 	men atat hal-hal yang ingin diketahui seperti bentuk-bentuk 
pluralitas dan cara-cara menyikapi pluralitas.

	 enan a

a 	 Peserta	 didi 	 se ara	 er elompok merumuskan pertanyaan berdasarkan 
hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan gambar. Pertanyaan 
diarahkan pada hal-hal yang substantif, yang terkait dengan tujuan 
em elajaran 	se erti	 ontoh	 eri ut 	 a tor	a a	saja	 ang	men e a an	
terjadin a	 on i 	 a	 saja	 entu entu 	 on i 	 agaimana	 ara	
men elesai an	 on i 	 ang	terjadi	dalam	mas ara at

	 Salah	 satu	 eserta	 didi 	 dari	 a il	 elom o 	 menulis an	 rumusan	
pertanyaan di papan tulis atau pada lembar kerja siswa yang telah 
dipersiapkan oleh guru.

	 engum ul an	 ata In ormasi

a 	 Peserta	 didi 	 mela sana an kegiatan mengumpulkan informasi secara 
individu dengan mengerjakan tugas lembar kerja.

	 Setelah	mela sana an	tugas	indi idu 	 eserta	didi 	mendis usi an	dalam	
kelompok hasil pencarian data, kemudian menyimpulkan bentuk-bentuk 
pluralitas masyarakat yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

	 engasosiasi enalar

a 	 Peserta	 didi 	 menganalisis	 data in ormasi	 ang	 telah	 di um ul an	 dari	
u u	 sis a u u	 endam ing	 untu 	 menja a 	 ertan aan	 ang	 telah	

dirumuskan.

Sum er 	htt .ne sth. om ru ti erita hari ini ada demo uruh hari ini di istana 1 ersonel
dan sni er diterjun an untu engamanan

am ar	 . 	 am ar	demo	 uruh	terhada 	maji an	menuntut	 enai an	u ah.
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	 Peserta	 didi 	 erdis usi	 dalam	 elom o 	 untu 	 mendes ri si an	
dan mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah 
dirumuskan.

	 Peserta	didi 	menulis an	hasil	sim ulan	 ada	lem ar	 erja.

	 engomuni asi an

a 	 Setia 	 elom o 	 diminta	 untu 	 mem resentasi an	 hasil	 sim ulan	 dari	
jawaban atas pertanyaan.

	 elom o 	lain	diminta	mem eri	tangga an	atas	hasil	sim ulan	 elom o 	
yang melakukan presentasi.

	 Peserta	 didi 	 ersama	 guru	 mengam il	 sim ulan	 atas	 ja a an	 dari	
pertanyaan.

c. egiatan	Penutu 	
1 	 Peserta	didi 	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	dengan	

penguasaan materi dan pembelajaran yang telah dilakukan.

	 Peserta	didi 	di eri	 esan	moral.

	 uru	men am ai an	tugas	untu 	 ertemuan	 eri utn a.

	 uru	men am ai an	salam	 enutu .

F. Evaluasi 
1.	 Penilaian	 om etensi	Si a 	S iritual	dan	Sosial

a. Teknik penilaian

1 	 ser asi

b. Bentuk instrumen

1 	 em ar	jurnal

c. Instrumen (Lampiran 1 	

.	 Penilaian	 om etensi	Pengetahuan

a. Teknik penilaian

1 	 ser asi

	 es	tulis
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b. Bentuk instrumen

1 	 em ar	o ser asi

	 raian	

c. Instrumen (Lampiran 2 	

d. Pedoman penskoran dan penentuan nilai (lampiran 2

.	Penilaian	 om etensi	 eteram ilan

a. Teknik penilaian

1 	Penilaian	 rodu

	Penilaian	 inerja

b. Bentuk instrumen

1 	 u ri 	 enilaian	 rodu

	 u ri 	 enilaian	 inerja

c. Instrumen (Lampiran 3 	

d. Pedoman penskoran dan penentuan nilai (lampiran 3

.	Pem elajaran	 emedial
entu 	 ela sanaan	 em elajaran	remedial

1. Pemberian pembelajaran ulang, jika  jumlah peserta yang mengikuti remedial 
le ih	dari	 .

.	 Pem erian	 im ingan	se ara	 husus 	se erti	 im ingan	 erorangan 	ji a	jumlah	
eserta	didi 	 ang	mengi uti	remedial	ma simal	 .

.	 Pem erian	 tugas tugas	 elom o 	ji a	 jumlah	 eserta	 ang	mengi uti	 remedial	
le ih	dari	 	 	teta i	 urang	dari	 .

4. Pemanfaatan tutor teman sebaya. Semua pembelajaran remedial diakhiri dengan 
tes ulang. Pembelajaran remedial dan tes ulang dilaksanakan di luar jam tatap 
muka.

5. Pemberian bimbingan secara khusus dan perorangan bagi siswa yang  mengalami 
kesulitan.
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6. Pemberian tugas-tugas atau perlakuan (treatment 	 se ara	 husus 	 ang	 si atn a	
penyederhanaan dari pelaksanaan pembelajaran reguler.

7. Setelah tugas selesai dikerjakan, peserta didik diberi ujian yang terkait dengan  
materi yang ditugaskan.

CONTOH LEMBAR PENILAIAN REMEDIAL

Se olah		 	S P	 egeri	..........

elas 	Semester		 	 III

ateri	 	 	Indi ator 		 	

anggal	 langan	 arian	

entu 	Soal	 	 	 raian	 tes	tertulis

an angan	 	

		

No.
Nama 
siswa

Nilai 
ulangan

Indikator 
yang tidak 
dikuasai

Bentuk 
pembelajaran 

remedial

Nomor 
soal yang 

dikerjakan

Nilai 
remedial

Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

.

.

4.

5.
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Keterangan: 

1.	 olom	1	diisi	dengan	nomor	urut	 eserta

.	 olom	 	diisi	dengan	nama	 eserta	didi 	 ang	mengi ut	remedial

.	 olom	 	diisi	dengan	nilai	ulangan	 eserta	didi

.	 olom	 	diisi	dengan	indi ator	 ang	tida 	di uasai	oleh	 eserta	didi

.	 olom	 	diisi	dengan	 entu 	 em elajaran	 ang	di eri an	 e ada	 eserta	didi 	
misalnya diberikan tugas khusus, tugas individu, dan sebagainya.

.	 olom	 	diisi	dengan	nomor	soal	 ang	di erja an	 eserta	didi 	saat	dila u an	
ulangan remedial. Nomor soal tersebut sesuai dengan indikator yang belum 
di a ain a tuntas

.	 olom	 	diisi	dengan		nilai	remedial	 ang	di eroleh	 eserta	didi

.	 olom	 	diisi	dengan	hal hal	lain	 ang	diangga 	 erlu

H. Interaksi dengan Orang Tua
Intera si	se ara	tertulis	atau	tida 	langsung	da at	dila u an	antara	lain	dengan

1.	 omuni asi	tertulis	antara	guru	dengan	orang	tua.

.	 eminta	orang	tua	i ut	memeri sa	dan	menandatangani	 e erjaan	rumah	 P .

.	 em u a	 hu ungan	 omuni asi	 tele on 	 S S 	 e-mail 	 ortal	 intera ti 	 dll 	
serta dorongan agar orang tua aktif berinteraksi dengan guru dan anak.

4. Selain itu, kegiatan pekerjaan rumah yang melibatkan orang tua dengan anak; 
dapat dikombinasikan dengan kunjungan (visit 	guru	 e	rumah.	

Pemantauan terhadap siswa dalam mengerjakan tugas individu maupun tugas 
kelompok adalah dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar monitoring seperti 
contoh berikut.  
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Lembar Monitoring Interaksi Sekolah dengan Orang Tua

No. Hari dan 
Tanggal

Tema, Subtema 
dan/atau Sub-

subtema
Judul Tugas

Tanda Tangan

Orang 
tua Guru

1. Ttd Ttd

.

.

4.

5.

LAMPIRAN PENILAIAN

1. Penilaian Sikap 

ama	Se olah	 	S P..............	
elas Semester	 	 III 1
ata	Pelajaran	 	IPS

No. Tanggal Nama Peserta 
Didik Catatan Perilaku Butir Sikap

1. 1 1

Zaenuri

• Tidak mengikuti 
salat	Jumat	 ang	
diselenggarakan di 
sekolah.

eta aan	

Sutarjo
• Mengganggu teman yang 

sedang berdoa sebelum 
makan siang di kantin.

eta aan	

. 1

Uci

• Mengajak temannya 
untuk berdoa sebelum 
pertandingan sepakbola di 
lapangan olahraga sekolah.

eta aan

Andreas
• Mengingatkan temannya 

untuk melaksanakan salat 
uhur	di	se olah.

Toleransi 
Beragama
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. 1 11 1 inda

• Ikut membantu temannya 
untuk mempersiapkan 
perayaan keagamaan yang 
berbeda dengan agamanya 
di sekolah.

Toleransi 
Beragama

.	 Penilaian Aspek Pengetahuan

No. Butir Instrumen

1.

.

.

4.

5.

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai
S or	tia 	nomor 	
ilai	 	Jumlah	s or

.	 Penilaian	 s e 	 eteram ilan

No.
Nama 

peserta 
didik

Kemampuan 
presentasi 

(1-4)

Kemampuan 
bertanya 

(1-4)

Kemampuan 
menjawab 

(1-4)

Jumlah 
skor

1.
.
.

4.
5.
6.
7.
.

9.
1
st.



	Ilmu	Pengetahuan	Sosial							1

Keterangan:

1 	 S or	terentang	antara	1

1 = kurang

	 	 u u

	 	 ai

4 = Amat Baik

	 ilai	 	Jumlah	s or	di agi	
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BAB III

KEUNGGULAN DAN KETERBATASAN ANTARRUANG SERTA PENGARUHNYA 
TERHADAP KEGIATAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DI INDONESIA  DAN ASEAN 

A. om etensi	Inti	 I 	dan	 om etensi	 asar	
1. 	 om etensi	Inti	 I

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

.	 enghargai	 dan	 mengha ati	 erila u	 jujur 	 disi lin 	 tanggung	 ja a 	 eduli	
toleransi 	gotong	ro ong 	santun 	 er a a	diri 	dalam	 erintera si	se ara	e e ti 	

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

.	 emahami	 engetahuan	 a tual 	 onse tual 	dan	 rosedural 	 erdasar an	 rasa	
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merang ai 	memodi asi 	dan	mem uat 	dan	ranah	a stra 	 menulis 	mem a a 	
menghitung 	 menggam ar 	 dan	 mengarang 	 sesuai	 dengan	 ang	 di elajari	 di	
se olah	dan	sum er	lain	 ang	sama	dalam	sudut	 andang teori.

.	 om etensi	 asar	
om etensi	si a 	s iritual	dan	si a 	sosial	dila u an	melalui	 em elajaran	tida 	

langsung (indirect teaching 	 aitu	 eteladanan 	 em iasaan 	 dan	 uda a	 se olah 	
dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi 
peserta didik.  

. . emahami	 eunggulan	dan	 eter atasan	ruang	dalam	 ena aran	dan	 ermintaan 	
teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antarruang bagi kegiatan ekonomi, 
sosial, budaya, di Indonesia dan negara-negara ASEAN.

. . en aji an	 eunggulan	dan	 eter atasan	ruang	dalam	 ena aran	dan	 ermintaan 	
teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antarruang bagi kegiatan ekonomi, 
sosial, budaya, di Indonesia dan negara-negara ASEAN.
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B. Tujuan Pembelajaran
Setelah	mengi uti	 em elajaran	ini 	 eserta	didi 	dihara an	mam u

1. Menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antarruang dalam permintaan, 
penawaran, teknologi. 

.	 endes ri si an	 engertian	 ela u	e onomi.	

.	 engidenti asi	 eran	 ela u	e onomi.
4. Mendeskripsikan perdagangan antarpulau.
5. Mendeskripsikan  perdagangan antarnegara.
6. Menjelaskan model penguatan ekonomi maritim.
7. Menjelaskan model penguatan agrikultur.
.	 enganalisis	 endistri usian	 em ali	 enda atan	nasional.

C. Peta	 onse

Pelaku
Ekonomi  

 
 

 
 

Penguatan Ekonomi 
Maritim dan Agrikultur

Perdagangan Antarpulau Perdagangan Antarnegara

edistri usi	Penda atan	 asional

esejahteraan	 as ara at

  

eunggulan	dan	
eter atasan	 ntarruang		

dan Pengaruhnya 
terhada 	 egiatan	

Ekonomi, Sosial, Budaya 
di Indonesia dan ASEAN

Peningkatan Pendapatan Nasional
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.	 Materi Pembelajaran
1.	 eunggulan	 dan	 eter atasan	 ntarruang	 serta	 Peran	 Pela u	 onomi	 dalam	

Suatu Perekonomian
a.	 eunggulan	dan	 eter atasan	antarruang	dalam	 ermintaan 	 ena aran 	dan	

teknologi. 

b. Pengertian pelaku ekonomi. 

c. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian.

.	 Perdagangan	 ntardaerah ulau	dan	Perdagangan	Internasional

a.	Perdagangan	 ntardaerah antar ulau

1 	Pengertian	 erdagangan	antardaerah ulau.

	 ujuan	 erdagangan	antar ulau.

	 a tor	 endorong	dan	man aat	 erdagangan	antar ulau antardaerah.

b. Perdagangan Antarnegara

1 	Pengertian	dan	ruang	ling u 	 erdagangan	antarnegara internasional.

	 ti itas	 erdagangan	antarnegara.

	 e ija an	 emerintah	untu 	mendorong	e s or.

	 a tor	 endorong	e s or.

	 an aat	 erdagangan	antarnegara.

	 a tor	 endorong	 erdagangan	antarnegara.

	Per edaan	 erdagangan	antar	 ulau	dengan	 erdagangan	antarnegara.

.	 Penguatan	 onomi	 aritim	dan	 gri ultur

a. Penguatan ekonomi maritim.

b. Penguatan agrikultur.

.	 Pendistri usian	 em ali	Penda atan

a. Pengertian  redistribusi pendapatan.

b. Program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia.

c. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan  di Indonesia.
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E. Proses Pembelajaran
Subbab A. Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang serta Peran Pelaku 
Ekonomi dalam Suatu Perekonomian. (8 JP/4 Pertemuan)

Pertemuan	1	 	JP 	1	 	Pertemuan

a. Pendahuluan
a. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam.

b. Salah satu peserta didik  memimpin doa.

c. Guru menyampaikan keterkaitan antara kompetensi yang sudah dipelajari  
sebelumnya dengan kompetensi yang akan dipelajari. Contoh, jika dalam 
pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang interaksi sosial 
dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan, dalam pertemuan ini kalian 
akan mempelajari tentang keunggulan dan keterbatasan antarruang serta peran 
pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Guru menyampaikan bahwa 
interaksi yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan interaksi sosial dan 
intera si	e onomi.	 edua	ma am	intera si	terse ut	saling	 er aitan.		

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan  dicapai dan manfaatnya dalam 
ehidu an	 sehari hari.	 om etensi	 ang	 di a ai	 dalam	 ertemuan	 ertama	

dalam subbab ini adalah peserta didik mampu menjelaskan keunggulan 
dan keterbatasan antarruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu 
perekonomian. Manfaat yang diperoleh setelah mempelajari materi ini adalah 
peserta didik akan memahami peran masing-masing pelaku ekonomi sehingga 
dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. 

e. Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 
Teknik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah jurnal, tes, 
produk,  dan kinerja.

f.  Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 
	orang.

b. egiatan	Inti
a.	 Peserta	didi 	mengamati	 am ar	 .1 	 aitu	 ela u	e onomi.	

Setelah mengamati gambar pelaku ekonomi, peserta didik diminta mengerjakan  
a ti itas	 elom o 	dengan	mengisi	lem ar	a ti itas	 ada	 am ar	 .1.
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am ar	 .1	Pela u	e onomi.

am ar	 Gambar 4

Sum er 	htt as ada. o.id ontent

am ar 	Produsen	 u u 	sedang	mengemasi	
pupuk yang hendak dijual.

Sum er 	 .isriati.s h.id admin image

am ar 	Sis a sis a	sedang	mem eli	
makanan di kantin.

Sum er 	htt . emen eu.go.id sites

am ar 	Penari an	 aja 	oleh	 emerintah.

Sum er 	 . . logs ot. om i P n

am ar 	 istri usi	 rodu .

Gambar 1 am ar	
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Aktivitas Kelompok

a.	 entu 	 elom o 	 ang	terdiri	dari	 	orang.
.	 mati	 gam ar	 1 	 	 	 	 di	 atas	 dan	 dis usi an	 dengan	 teman	 satu	

kelompok, siapa saja pelaku ekonomi  dalam setiap gambar itu, apa yang 
mereka lakukan, dan apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut?

c. Tuliskan hasil diskusimu pada lembar kerja yang telah disediakan di 
a ah	ini

a el	 . 	 ti itas	Sis a

Gambar Siapa 
pelakunya?

Apa yang 
dikerjakan?

Apa tujuan 
mereka melakukan 

aktivitas?

Gambar 1 Produsen pupuk
Mengemas 
pupuk yang 
hendak dijual.

Menjual 
pupuk kepada 
konsumen

am ar	

am ar	

Gambar 4

b. Peserta didik secara berkelompok merumuskan pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan gambar dan hasil diskusi kelompok. Pertanyaan diarahkan pada 
hal-hal yang substantif terkait dengan tujuan pembelajaran. Contoh, siapa 
yang melakukan kegiatan ekonomi? Apa yang dilakukan oleh masing-masing 
pelaku ekonomi?
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c. Salah satu peserta didik dari wakil kelompok menuliskan rumusan pertanyaan 
di papan tulis atau pada lembar kerja siswa yang telah dipersiapkan oleh guru.

d. Peserta didik diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui.

Pertemuan	 	 	JP 	1	 	Pertemuan
e.	 Peserta	 didi 	 mengum ul an	 data in ormasi	 dengan	 mem a a	 u u	 sis a	

dan mencari di internet tentang konsep ruang, keunggulan, dan keterbatasan 
antarruang, pelaku ekonomi, dan peran pelaku ekonomi untuk menjawab 
pertanyaan yang  telah dirumuskan.

.	 Peserta	didi 	menganalisis	data in ormasi	 ang	telah	di um ul an	dari	 u u	
siswa dan internet untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

g. Peserta didik mendiskusikan di dalam kelompok untuk mendeskripsikan dan  
mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

h. Peserta didik menuliskan jawaban atas pertanyaan dalam bentuk power point.

Pertemuan	 	 	JP 	 	 	Pertemuan
i. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil simpulan dari jawaban 

atas pertanyaan.

j.	 elom o 	 lain	 diminta	 mem eri	 tangga an	 atas	 hasil	 sim ulan	 elom o 	
yang presentasi.

k. Peserta didik bersama guru mengambil simpulan atas jawaban dari pertanyaan.

c. egiatan	Penutu 	
a.	 Peserta	didi 	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	dengan	

penguasaan materi dan pembelajaran yang telah dilakukan.

b. Peserta didik diberi pesan moral.

c. Guru menyampaikan tugas untuk pertemuan berikutnya.

d. Guru menyampaikan salam penutup.

F.  Evaluasi 
1.	 Penilaian	 om etensi	Si a 	S iritual	dan	Sosial

a.	 e ni 	 enilaian 	Jurnal	

.	 entu 	instrumen 	 em ar	Jurnal
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.	 Penilaian	 om etensi	Pengetahuan

a.	 e ni 	 enilaian 	 es	 isan

.	 entu 	instrumen 	Soal	 raian	

c. Pedoman penskoran dan penentuan nilai 

.	 Penilaian	 om etensi	 eteram ilan

a. Teknik penilaian

1 	 Penilaian	 rodu

	 Penilaian	 inerja

b. Bentuk instrumen

1 	 u ri 	 enilaian	 rodu

	 u ri 	 enilaian	 inerja

c. Pedoman penskoran dan penentuan nilai 

4. Instrumen Penilaian

a.	Jurnal	Penilaian	Si a 	

ama	Se olah 	 S P..............	
elas Semester 	 III
ata	Pelajaran 	 IPS

No. Tanggal Nama Peserta 
Didik Catatan Perilaku Butir Sikap

1. 1 1

Zainudin
• Terlambat masuk kelas 

selama	 	menit	tan a	
alasan. 

edisi linan

Arina
• Mengganggu 

teman yang sedang 
mengerjakan tugas.

Toleransi
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. 1 1

Sa ra

• Mengajak temannya 
untuk berdoa secara 
serius pada saat akan 
dimulai pembelajaran 
di kelas.

eta aan

Annisa

• Mengingatkan 
temannya untuk 
bersikap hormat pada 
saat guru melewati 
tempat siswa sedang 
istirahat.

Santun

.

4.

5.

b. Soal Uraian 

No. Butir Soal

1. Jelas an	 hu ungan	 eran	 rumah	 tangga	 onsumen	 dan	 rumah	 tangga	
rodusen 	disertai	 agan	si lus	 ere onomian	dua	se tor

. Jelas an	tiga	 eran	 emerintah	dalam	 ere onomian

. Identi asilah	 eunggulan	dan	 eter atasan	sum er	da a	 ang	dimili i		
Indonesia	dan	negara negara	 S

4. Identi asilah	 eran	rumah	tangga	 erusahaan

5. Jelas an	 om onen	 enda atan	rumah	tangga	 eluarga

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai
S or	tia 	nomor 	
ilai		 	Jumlah	s or
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.	 u ri 	Penilaian	 inerja	 eteram ilan	 erdis usi

No.
Nama 

peserta 
didik

Kemampuan 
presentasi 

(1-4)

Kemampuan 
bertanya 

(1-4)

Kemampuan 
menjawab 

(1-4)

Jumlah 
skor

Bernada 4 4 11

Harjito 4 1

st.

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai

1 	 S or	terentang	antara	1	 	

1	 	 urang

	 	 u u

	 	 ai

4= Amat Baik

	 ilai	 	Jumlah	s or	di agi	

d.	 u ri 	Penilaian	Produ

Rubrik Penilaian Produk (Power Point)

No. Nama
Kelayakan 

bahasa 
(1-4)

Kelayakan 
Isi  (1-4)

Kreativitas 
(1-4)

Jumlah 
Skor

1. nnisa	Sa ra 4 4 11

. Hendra Putra 4 4 4 1

.

4.

5.
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6.

7.

.

9.

1

Keterangan Tabel:

a. Kelayakan bahasa adalah kemampuan membuat power point  dengan bahasa 
yang baik dan benar.

b. Kelayakan isi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam membuat 
power point dan materinya sudah sesuai dengan inti materi tugas.

c. Kelayakan kreativitas adalah kemampuan peserta didik membuat power 
point dengan kreativitas yang tinggi.

Pedoman Penskoran dan Penentuan Nilai 

a.	 umus	Penghitungan	S or		 hir	

ilai		 hir	 	 S or	a hir 	Jumlah	S or	 a simal 	 	 		

.	 ategori	 s or	 om etensi	 eteram ilan	 eserta	 didi 	 didasar an	 ada	
Permendi ud	 o	 	 ahun	 1 .	

G. 	Pem elajaran	 emedial
entu 	 ela sanaan	 em elajaran	remedial

inda 	 lanjut	 agi	 eserta	 didi 	 ang	 elum	men a ai	 	 adalah	 di eri an	
program remedial. Program remedial dapat dilakukan pada kompetensi pengetahuan, 
eteram ilan 	 atau un	 si a .	 egiatan	 untu 	 rogram	 remedial	 da at	 meli at an	
e era a	 iha 	 aitu	 uru	 ata	Pelajaran 	 uru		 im ingan	 onseling 	 ali	 elas 	
atau un	 rang	 ua ali.	

Langkah-langkah yang dilakukan pada program remedial adalah sebagai berikut. 
1.	 Identi asi	 ermasalahan	 em elajaran.
.	 Peren anaan	 rogram	remedial.
.	 Pela sanaan	 rogram	remedial.

4. Penilaian autentik.
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LEMBAR PENILAIAN REMEDIAL

Se olah	 	S P	 egeri	..........

elas 	Semester		 	 III

ateri	 	 	Indi ator 		 	

anggal	 langan	 arian	

entu 	Soal	 	 	 raian	 tes	tertulis

an angan	 	

		

No.
Nama 
siswa

Nilai 
ulangan

Indikator 
yang tidak 
dikuasai

Bentuk 
pembelajaran 

remedial

Nomor 
soal yang 

dikerjakan

Nilai 
remedial

Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Arina

Menjelaskan 
keunggulan 
dan 
keterbatasan 
antarruang 
akan sumber  
daya

Membuat 
soal jawab 
tentang materi 
keunggulan 
dan 
keterbatasan 
antarruang 
akan sumber 
daya

Tuntas

.

.

4.

5.

Keterangan	 	

1.	 olom	1	diisi	dengan	nomor	urut	 eserta.

.	 olom	 	diisi	dengan	nama	 eserta	didi 	 ang	mengi ut	remedial.

.	 olom	 	diisi	dengan	nilai	ulangan	 eserta	didi .
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.	 olom	 	diisi	dengan	indi ator	 ang	tida 	di uasai	oleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	 entu 	 em elajaran	 ang	di eri an	 e ada	 eserta	didi 	
misalnya diberikan tugas khusus, tugas individu, dan sebagainya.

.	 olom	 	diisi	dengan	nomor	soal	 ang	di erja an	 eserta	didi 	saat	dila u an	
ulangan remedial. Nomor soal tersebut sesuai dengan indikator yang belum 
di a ain a tuntas.

.	 olom	 	diisi	dengan		nilai	remedial	 ang	di eroleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	hal hal	lain	 ang	diangga 	 erlu.

H.  Pengayaan
Program pengayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pada akhir pertemuan 

e	 	 setelah	selesai	 em elajaran	materi	su a 	 ertama 	 eserta	didi 	 ang	nilain a	
di	atas	 	diminta	men ari	 ontoh	 ter ait	dengan	 eunggulan	dan	 eter atasan	
antarruang akan sumber daya yang dimiliki daerah tempat tinggal masing-masing 
dan dearah lain yang terdekat dengan tempat tinggal yang dapat menimbulkan 
permintaan dan penawaran dari kedua daerah tersebut. Hasilnya ditulis dalam bentuk 
power point, lalu dipresentasikan di depan kelas.

LEMBAR PENILAIAN PENGAYAAN

Se olah		 	 	S P	 egeri	............
elas 	Semester		 	 III
an angan	Penga aan	

No. Nama Siswa Nilai 
Ulangam Bentuk Pengayaan

1. Herlina entu 	Penga aan

Peserta didik diminta  mencari contoh terkait 
dengan keunggulan dan keterbatasan sumber 
da a	 ang	dimili i		desa daerah	tem at	
tinggal masing-masing dan desa tetangga 
yang dapat menimbulkan permintaan dan 
penawaran dari kedua desa tersebut. Hasilnya 
ditulis dalam bentuk power point, lalu 
dipresentasikan di depan kelas.

.

.
4.

5.
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I. Intera si	dengan	 rang	 ua	Peserta	 idi
Intera si	dengan	orang	tua	da at	dila u an	antara	lain	dengan

1.	 omuni asi	tertulis	antara	guru	dengan	orang	tua.

.	 eminta	 orang	 tua	 i ut	 memeri sa	 dan	 menandatangani	 e erjaan	 rumah	
P .

.	 enjalin	 hu ungan	 omuni asi	 melalui	 tele on S S	 serta	 dorongan	 agar	
orang tua aktif berinteraksi dengan guru dan anak.

4. Melibatkan orang tua dan anak dalam pemberian tugas  rumah. 

.	 unjungan	 visit 	guru	 e	rumah.	

Pemantauan terhadap peserta didik dalam mengerjakan tugas individu ataupun 
tugas kelompok dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar 
monitoring, seperti contoh berikut.  

Lembar Monitoring Interaksi Sekolah dengan Orang Tua

No. Hari dan 
Tanggal

Tema, Subtema 
dan/atau Sub-

subtema
Judul Tugas

Tanda Tangan

Orang 
tua Guru

1. 1 11 1

Hubungan peran 
rumah tangga 
konsumen dan  
rumah tangga 
produsen

Membuat bagan 
alur hubungan 
antara rumah 
tangga konsumen 
dan rumah tangga 
produsen

Ttd Ttd

.

.

4.

5.
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Subbab B. Perdagangan Antardaerah atau Antarpulau  dan 
Perdagangan Internasional (8 JP/4 Pertemuan)

Pertemuan	1.	 	JP 	1	 	Pertemuan

a. Pendahuluan 
a. Guru memberikan salam dan menanyakan kabar peserta didik.
b. Salah satu dari peserta didik  memimpin doa.
.	 uru	men am ai an	 tujuan	 em elajaran	 dan	 ran angan	 enilaian.	 alam	

pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan 
perdagangan antarpulau dan perdagangan antarnegara. Teknik penilaian yang 
digunakan adalah jurnal, tes lisan, unjuk kerja, dan penilaian produk. 

d Guru memberikan motivasi kepada peserta didik berkaitan dengan pentingnya 
mempelajari materi perdagangan antardaerah dan perdagangan internasional. 
ontoh 	 uru	 men am ai an	 ah a	 man aat	 ang	 di eroleh	 setelah	

mengikuti pembelajaran ini adalah peserta didik memahami seluk beluk 
tentang perdagangan antarpulau dan antarnegara, mengimplementasikan 
dalam kehidupan sehari-hari, serta pada akhirnya memiliki pola pikir seperti 
seorang wirausaha dan tertarik menjadi seorang wirausaha.

b. egiatan	Inti	
a.	 Peserta	didi 	di agi	 e	dalam	 elom o 	 ang	 erjumlah	 	orang	masing

masing kelompok.
b. Setiap kelompok diminta mengamati gambar pelabuhan antarpulau dan 

pelabuhan  internasional yang ada di buku siswa, atau gambar lain. Guru juga 
dapat menggunakan ilustrasi yang lain, seperti artikel terkait dengan aktivitas 
perdagangan antardaerah antarnegara.

Sum er 	htt dn .tstati .net tri unne s oto an images

am ar	 . .	 ong ar	muat	 arang	dagang	antar ulau.	
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c. Setelah mengamati gambar bongkar muat pengangkutan barang dagang dari 
pulau lain, peserta didik diminta menjawab beberapa pertanyaan yang  tertulis 
ada	ta el	 . 	 em ar	 ti itas	Sis a.

a.	 Perhati an	 am ar	 . 	dengan	se sama
.	 Ja a lah	 e era a	 ertan aan	 di	 a ah	 ini	 dan	 tulis an	 ja a anmu	

ada	lem ar	 ang	telah	disedia an

a el	 . .	 em ar	 ti itas	Sis a

No Pertanyaan Jawaban

1

egiatan	a a ah	 ang	
dilakukan oleh orang-
orang pada gambar 
tersebut? 

Ceritakan proses 
terjadinya perdagangan 
antar ulau daerah

Apa tujuan mereka 
melakukan kegiatan 
perdagangan 
antardaerah antar	
pulau? 

4

Apa manfaat 
melakukan 
perdagangan 
antar ulau daerah

Aktivitas Individu
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d. Peserta didik berdiskusi di dalam kelompok untuk merumuskan pertanyaan 
yang berkaitan dengan perdagangan antarnegara. Contoh, bagaimana 
proses terjadinya perdagangan antarnegara? Apa manfaat dari perdagangan 
antarnegara? 

e. Setiap kelompok menyampaikan pertanyaan yang telah mereka rumuskan di 
papan tulis.

f. Peserta didik dipandu guru menyeleksi apakah pertanyaan yang telah 
dirumuskan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Pertemuan	 	 	JP 	1	 	Pertemuan
.	 Setia 	 eserta	didi 	diminta	mengum ul an	data in ormasi	 ang	di erlu an	

untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dengan membaca buku 
siswa dan buku referensi lain yang ditentukan guru tentang materi perdagangan 
antarpulau, perdagangan internasional, keunggulan dan keterbatasan sumber 
daya antarruang serta pengaruhnya terhadap permintaan, penawaran, teknologi, 
dan pelaku ekonomi.   

g. Peserta didik menuliskan atau menyampaikan informasi yang mereka temukan 
dalam kelompok mereka masing-masing.

h. Setiap kelompok menganalisis data yang telah dikumpulkan  untuk  menjawab 
pertanyaan yang telah dirumuskan.

i. Setiap kelompok menuangkan hasil kerja kelompok dalam bentuk power point 
dengan disertai data ataupun informasi yang mereka dapatkan.

Pertemuan	 	 	JP 	 	 	Pertemuan
j. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang telah dituangkan dalam 

Lembar Aktivitas Siswa.

.	 uru	dan	 eserta	didi 	 	mengore si	 em ar	 ti itas em ar	 erja	Sis a	
dari kelompok yang tampil.

l. Peserta didik dari kelompok lain memberikan tanggapan dan saran kepada 
kelompok yang tampil.

m. Peserta didik  dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil diskusi.
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c. Penutup 
a. Guru memberikan dan mengecek kembali penilaian selama proses 

pembelajaran.

b. Peserta didik diminta menyampaikan manfaat yang didapatkan dalam 
pembelajaran.

c. Guru menyampaikan garis besar materi yang akan disampaikan pada 
pertemuan berikutnya. Contoh, pertemuan berikutnya akan dibahas tentang 
penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. 

d. Guru menyampaikan kepada peserta didik agar belajar lebih giat lagi serta 
memperbaiki kesalahan yang terjadi.

e. Guru menyampaikan salam penutup.

J.	 aluasi	
1.	 Penilaian	 om etensi	Si a 	S iritual	dan	Sosial

a.	 e ni 	 enilaian 	Jurnal	

.	 entu 	instrumen 	 em ar	jurnal

.	 Penilaian	 om etensi	Pengetahuan

a.	 e ni 	 enilaian 	 es	 ertulis

.	 entu 	instrumen 	Soal	 raian

c. Pedoman penskoran dan penentuan nilai 

.		Penilaian	 om etensi	 eteram ilan

a. Teknik penilaian

1 	Penilaian	 rodu

	Penilaian	 inerja

b. Bentuk instrumen

1 	 u ri 	 enilaian	 rodu

	 u ri 	 enilaian	 inerja

c. Pedoman penskoran dan penentuan nilai
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4 Instrumen Penilaian

a.	 Jurnal	Penilaian	Si a 	

ama	Se olah	 	S P..............	
elas Semester	 	 III
ata	Pelajaran	 	IPS

No. Tanggal Nama Peserta 
Didik Catatan Perilaku Butir Sikap

1. 1 1 1

Suyatno • Terlambat 
mengumpulkan tugas. edisi linan

Wijanarko • Tidak serius saat berdoa 
di awal pembelajaran. eta aan

. 1 1 1

Shinta

• Mengajak temannya 
merapihkan kursi saat 
menjelang pembelajaran 
dimulai.

Peduli

Andreas
• Mengingatkan temannya 

untuk melaksanakan 
salat	 uhur	di	se olah.

Toleransi 
Beragama

. 1 1 1 ina

• Ikut membantu 
temannya 
membersihkan ruangan 
kelas.

Peduli

b. Soal Uraian 

No. Butir Soal

1. Jelas an	 engertian	 erdagangan

. Identi asilah	 a tor	 endorong	terjadin a	 erdagangan	antar ulau
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. Jelas an	man aat	 erdagangan	internasional	 agi	Indonesia

4. Jelas an	 er edaan	 antara	 erdagangan	 antar ulau	 dan	 erdagangan	
internasional

5. Jelas an	 e ija an	 emerintah	untu 	mendorong	e s or

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai
S or	tia 	nomor 	
ilai		 	Jumlah	s or

.	 u ri 	Penilaian	 inerja	 eteram ilan	 erdis usi

No.
Nama 

peserta 
didik

Kemampuan 
presentasi 

(1-4)

Kemampuan 
bertanya 

(1-4)

Kemampuan 
menjawab 

(1-4)

Jumlah 
skor

1. Juanda 4 1

. Hariana 4 4 4 1

. umana 4 4 11

4. Hardini

5.

6.

7.

.

9.

1 .

st.

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai
1 	 S or	terentang	antara	1	 	

1	 	 urang

	 	 u u

	 	 ai

4= Amat Baik

	 ilai	 	Jumlah	s or	di agi	
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d.	 u ri 	Penilaian	Produ

Rubrik Penilaian Produk (Resume)

No. Nama
Kelayakan 

Bahasa 
(1-4)

Kelayakan 
Isi  (1-4)

Sistematika 
(1-4)

Jumlah 
Skor

1. nnisa	Sa ra 4 4 11

. Nabila Azzahra 4 4 11

.

4.

5.

6.

7.

.

9.

1

Keterangan Tabel

a. Kelayakan bahasa adalah kemampuan membuat resume dengan menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar.

b. Kelayakan isi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam membuat 
resume 	materin a	sudah	sesuai	dengan	materi	 ang	ada	di	dalam	 .

c. Kelayakan sistematika adalah kemampuan peserta didik membuat resume 
sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan.

Pedoman Penskoran dan Penentuan Nilai 	

a.	 umus	Penghitungan	S or		 hir	

ilai		 hir	 	 S or	a hir 	Jumlah	S or	 a simal 	 	 		

.	 ategori	 s or	 om etensi	 eteram ilan	 eserta	 didi 	 didasar an	 ada	
Permendi ud	 o	 	 ahun	 1 .
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.	Pem elajaran	 emedial
entu 	 ela sanaan	 em elajaran	remedial

1. Pemberian pembelajaran ulang, jika jumlah peserta yang mengikuti remedial 
le ih	dari	 .

.	 Pem erian	 im ingan	se ara	 husus 	misaln a	 im ingan	 erorangan 	ji a	jumlah	
eserta	didi 	 ang	mengi uti	remedial	ma simal	 .

.	 Pem erian	 tugas tugas	 elom o 	ji a	 jumlah	 eserta	 ang	mengi uti	 remedial	
le ih	dari	 	 	teta i	 urang	dari	 .

4. Pemanfaatan tutor teman sebaya. Semua pembelajaran remedial diakhiri dengan 
tes ulang. Pembelajaran remedial dan tes ulang dilaksanakan di luar jam tatap 
muka.

5. Setelah tugas selesai dikerjakan, peserta didik diberi ujian yang terkait dengan  
materi yang ditugaskan.

LEMBAR PENILAIAN REMEDIAL

Se olah	 	S P	 egeri	..........
elas 	Semester		 	 III
ateri	 	 	Indi ator 		 	
anggal	 langan	 arian	
entu 	Soal	 	 	 raian	 tes	tertulis
an angan	 	

		

No.
Nama 
siswa

Nilai 
ulangan

Indikator 
yang tidak 
dikuasai

Bentuk 
pembelajaran 

remedial

Nomor 
soal yang 

dikerjakan

Nilai 
remedial

Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. inani 65

Menjelaskan 
perbedaan 
antara 
perdagangan 
antarpulau 
dengan 
perdagangan 
internasional

Membuat 
ringkasan  
tentang proses 
terjadinya 
perdagangan 
antarpulau dan 
perdagangan 
internasional

79 Tuntas
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.

.

4.

5.

Keterangan 	

1.	 olom	1	diisi	dengan	nomor	urut	 eserta.

.	 olom	 	diisi	dengan	nama	 eserta	didi 	 ang	mengi ut	remedial.

.	 olom	 	diisi	dengan	nilai	ulangan	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	indi ator	 ang	tida 	di uasai	oleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	 entu 	 em elajaran	 ang	di eri an	 e ada	 eserta	didi 	
misalnya diberikan tugas khusus, tugas individu, dan sebagainya.

.	 olom	 	diisi	dengan	nomor	soal	 ang	di erja an	 eserta	didi 	saat	dila u an	
ulangan remedial. Nomor soal tersebut sesuai dengan indikator yang belum 
di a ain a tuntas.

.	 olom	 	diisi	dengan		nilai	remedial	 ang	di eroleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	hal hal	lain	 ang	diangga 	 erlu.

L. Pengayaan
Setelah	 selesai	 ertemuan	 e	 	 materi	 su a 	 edua 	 eserta	 didi 	 di eri	

tugas membaca bahan ajar tambahan yang dibuat guru yang terkait dengan materi 
perdagangan internasional, teori keunggulan komparatif (comparative advantage 	
dan teori keunggulan mutlak (absolute advantage .
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1. Teori Perdagangan Internasional

Teori perdagangan internasional adalah teori-
teori yang mencoba memahami alasan setiap 
negara	 ere onomian 	 mela u an	 erdagangan	
dengan negara-negara lain. Teori perdagangan 
di elo ori	oleh	 dam	Smith 	 a id	 i ardo 	dan	
Hecksher-Ohlin.

alam	 erdagangan	 internasional	 atau	
perdagangan luar negeri, titik berat politik 
merkantilisme ditujukan untuk memperbesar 
ekspor dibandingkan impor, dan kelebihan ekspor 
da at	 di a ar	 dengan	 logam	 mulia.	 e ija an	
merkantilis lainnya adalah kebijakan dalam usaha 
untuk monopoli perdagangan dan yang terkait 
lainnya, dalam usaha memperoleh daerah-daerah 
jajahan guna memasarkan hasil industri. Pelopor 
Teori merkantilisme antara lain Sir Josiah Child, 
Thomas Mun, Jean Bodin, Von Hornich, dan 
Jean Baptiste Colbert.

2. Teori Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage)

Adam Smith mengemukakan bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi 
produksi terhadap suatu jenis barang tertentu yang memiliki keunggulan absolut 
(absolute advantage 	dan	tida 	mem rodu si	atau	mela u an	im or	jenis	 arang	lain	
yang tidak mempunyai keunggulan absolut (absolute disadvantage 	terhada 	negara	
lain	 ang	 mem rodu si	 arang	 sejenis.	 eunggulan	 a solut	 da at	 terjadi	 arena	
er edaan	 eadaan 	 se erti	 leta 	 geogra s 	 i lim 	 e a aan	 sum er	 da a	 alam 	
ualitas	tenaga	 erja 	ting at	 enguasaan	ilmu	 engetahuan	dan	te nologi	 IP 	

jumlah penduduk, modal, dan lain-lain.
Teori ini menekankan bahwa hubungan perdagangan dua negara pada umumnya 

terjadi karena terdapat perbedaan biaya mutlak, yaitu perbedaan biaya yang terjadi 
karena suatu negara memiliki keunggulan tertentu yang tidak dimiliki oleh negara 
lain. Contohnya, kekayaan alam yang hanya dimiliki negara tertentu saja.

am ar 	 a id	 i ardo

am ar 	 dam	Smith
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a el	 	Pertu aran	hasil	 rodu si	 eunggulan	mutla

Negara
Satuan Input (Biaya)

Dasar Nilai Tukar
Tekstil Beras

Indonesia 1 1	te stil 	 	 eras

Thailand 1 1	te stil 	 	 eras

engan	mengguna an	satuan	input, ternyata Indonesia lebih sedikit menggunakan 
ia a	dalam	mem rodu si		te stil 	 aitu	se an a 	 1 	untu 	menghasil an	1	m	

tekstil dan Thailand lebih sedikit menggunakan biaya dalam memproduksi tekstil, 
aitu	 1 	untu 	menghasil an	 eras	 	 g.

engan	 demi ian 	 da at	 disim ul an	 Indonesia	 memili i	 eunggulan	 mutla 	
dalam produksi tekstil, sedangkan Thailand memiliki keunggulan mutlak dalam 
produksi beras. Perdagangan antara Indonesia dan Thailand dapat dilakukan dengan 
cara Indonesia mengekspor tekstil ke Thailand, dan sebaliknya Thailand mengekspor 
beras ke Indonesia.

.	 eori	 eunggulan	 om arati 	 Comparative Advantage 	
Negara yang memiliki keunggulan pada semua produk yang dihasilkan berarti 

negara tersebut harus mengambil keputusan tentang barang apa yang dapat 
memberikan keuntungan komparatif, yaitu dengan memilih barang yang dihasilkan 
dengan biaya komparatif terkecil. Selain keunggulan mutlak, dalam perdagangan 
internasional	di enal	 ula	 istilah	 eunggulan	 om arati .	 enurut	 a id	 i ardo 	
keunggulan komparatif adalah keunggulan yang diperoleh suatu negara karena dapat 
memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan negara 
lain.

a el	 	Pertu aran	hasil	 rodu si	 eunggulan	 om arati

Negara
Per Satuan Input (Biaya)

Dasar Tukar dalam Negeri
Rempah Permadani

Indonesia 1 1	 ermadani 	 	rem ah
1 rempah= 1,6 permadani

Mesir 1 1	 ermadani	 	 		rem ah
1	rem ah	 	 	 ermadani
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erdasar an	 a el	 	 terlihat	 ah a	 esir	memili i	 eunggulan	 untu 	 edua	
produk tersebut sehingga tidak memungkinkan terjadi perdagangan antara Indonesia 
dan Mesir. Namun, secara komparatif masih memungkinkan dengan melihat dasar 
tukar negara masing-masing.

ntu 	mem rodu si	1	unit	 ermadani	Indonesia	harus	mengor an an	 	rem ah 	
dan untuk memproduksi 1 rempah, Indonesia harus mengorbankan 1,6 permadani. 
Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada rempah karena pengorbanannya lebih 
e il.	 ntu 	mem rodu si	1	unit	 ermadani 	 esir	harus	mengor an an	 	rem ah 	
dan	untu 	mem rodu si	1	rem ah 	 esir	harus	mengor an an	 	 ermadani.	 esir	
memiliki keunggulan komparatif pada permadani karena pengorbanannya lebih 
e il.	 engan	 ondisi	demi ian 	masih	dimung in an	terjadin a	 erdagangan	antara	

Indonesia dan Mesir.

4. em ar	 erja	Sis a
a 	 Silah an	mem entu 	 elom o 	 	orang.	

	 erga unglah	dalam	 elom o 	 alian	untu 	mengamati	data	 ang	tersedia	tentang	
teori keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. 

	 Selanjutn a 	 um ul an	 data	 ang	 telah	 alian	 da at an	 masing masing 	
erdis usi	dan	tulis an	ja a ann a	di	 S.	

d 	 uatlah	la orann a	dan	di um ul an	 e ada	 a a i u	guru.

LEMBAR PENILAIAN PENGAYAAN

Se olah		 	 	S P	 egeri	............
elas 	Semester		 	 III
an angan	Penga aan	

No. Nama 
Siswa

Nilai 
Ulangam Bentuk Pengayaan

1. Hardina entu 	Penga aan
Peserta didik diminta membaca bahan ajar 
tambahan tentang  teori keunggulan mutlak dan 
keunggulan komparatif. Selanjutnya, peserta didik 
diminta mengamati data yang tersedia dalam 
bahan ajar tambahan tentang teori keunggulan 
mutla 	dan	 eunggulan	 om arati .		 ata	 ang	
telah didapatkan didiskusikan dan dituliskan di 
dalam	 S.	Peserta	didi 	mem uat	la oran	dan	
di um ul an	 e ada	 a a i u	guru.

. Nabila 95

.
4.

5.
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M.  Interaksi dengan Orang Tua
Intera si	dengan	orang	tua	da at	dila u an	antara	lain	dengan

1.	 omuni asi	tertulis	antara	guru	dan	orang	tua.

.	 eminta	 orang	 tua	 i ut	 memeri sa	 dan	 menandatangani	 e erjaan	 rumah	
P .

.	 enjalin	 hu ungan	 omuni asi	 melalui	 tele on S S	 serta	 dorongan	 agar	
orang tua aktif berinteraksi dengan guru dan anak.

4. Melibatkan orang tua dengan anak dalam pemberian tugas  rumah. 

.	 unjungan	 visit 	guru	 e	rumah.	

Pemantauan terhadap siswa dalam mengerjakan tugas individu maupun tugas 
kelompok dilakukam dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar monitoring 
seperti contoh berikut.  

Lembar Monitoring Interaksi Sekolah dengan Orang Tua

No. Hari dan 
Tanggal

Tema, 
Subtema 
dan/atau 

Sub-subtema

Judul Tugas
Tanda Tangan

Orang 
Tua Guru

1. 1 11 1 Perdagangan 
internasional

Membuat kompilasi 
tentang konsep 
perdagangan internasional, 
serta faktor pendorong dan 
penghambat perdagangan 
internasional.

Ttd Ttd

.

.

4.

5.
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Subbab C. Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur di Indonesia       
(8 JP/ 4 Pertemuan)

Pertemuan	1	 	JP 	1	 	Pertemuan

a. Pendahuluan

a. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam.

b. Salah satu peserta didik  memimpin doa.

c. Guru bersama peserta didik mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan.

d. Guru dan peserta didik mengaitkan kompetensi yang sudah dipelajari dan 
dikembangkan sebelumnya dengan kompetensi yang akan dipelajari.

e. Guru menyampaikan kompetensi yang akan  dicapai dan manfaatnya dalam 
kehidupan sehari-hari. Contoh, kompetensi yang harus dicapai dalam 
pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menganalisis model penguatan 
ekonomi maritim dan agrikultur.

f. Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 
Teknik penilaian yang digunakan adalah tes, observasi, dan unjuk kerja.

g. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 
	orang.

b. egiatan	Inti										

a. Peserta didik diminta mencari tulisan yang terkait dengan pengembangan 
ekonomi maritim dan agrikultur di media masa (Stimulation em erian	
rangsang .

b. Berdasarkan tulisan tentang pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur, 
peserta didik merumuskan hal-hal yang ingin mereka ketahui dari artikel yang 
mereka temukan (Problem statement ern ataan .

c. Berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui, peserta didik diminta merumuskan 
pertanyaan; salah satu peserta didik diminta menuliskan di papan tulis. 
ontoh	rumusan	 ertan aan 	 a	 ang	dima sud	dengan	e onomi	maritim 	

Bagaimana cara mengembangkan ekonomi maritim? Mengapa ekonomi 
maritim merupakan potensi bagi negara Indonesia? Apakah perbedaan antara 
ekonomi maritim dan agrikultur?
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d. Peserta didik bersama dengan guru menyeleksi apakah pertanyaan sudah 
sesuai dengan tujuan pembelajaran hari bersangkutan. Apabila tidak sesuai 
dengan tujuan pembelajaran, pertanyaan langsung diperbaiki.

e. Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok untuk menjawab 
pertanyaan yang telah dirumuskan sesuai dengan apa yang diketahui (jawaban 
sementara .

Pertemuan	 	 	JP 1	 	Pertemuan 	
f. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan 

untuk menjawab pertanyaan dan membuktikan benar tidaknya jawaban 
sementara. Siswa mengumpulkan berbagai informasi yang relevan tentang 
pengertian ekonomi maritim dan agrikultur serta pengembangan ekonomi 
maritim dan pengembangan agrikultur dengan membaca buku siswa ataupun 
mencari di internet (data collection engum ulan	data .	

g. Peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan 
benar atau tidaknya jawaban sementara yang sebelumnya ditafsirkan sehingga 
siswa dapat menemukan suatu konsep serta teori ( e ific ti n em u tian .

Pertemuan	 	dan	 	 	JP 	 	 	Pertemuan
h.	 Setia 	 elom o 	mem resentasi an	hasil	dis usi	di	de an	 elas.	 elom o 	

lain memberikan tanggapan. 

i. Guru memberikan penilaian kepada siswa yang sedang melakukan presentasi.

j. Peserta didik dan guru menarik kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dan 
kebenaran teori yang ada (generalization 	 enari an	 esim ulan .

c. egiatan	Penutu 	
a.	 Peserta	didi 	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	dengan	

penguasaan materi dan pembelajaran yang telah dilakukan.

b. Peserta didik diberi pesan tentang  moral. Contoh, agar agrikultur dapat menjadi 
potensi utama di negara kita, kalian juga harus ikut memelihara tanaman yang 
ada di lingkungan rumah kalian agar dapat tumbuh subur dan dapat menambah 
pendapatan keluarga.

c. Guru menyampaikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Peserta didik diminta 
membaca  materi tentang redistribusi pendapatan.

d. Guru menyampaikan salam penutup.
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N. Evaluasi 
1.	 Penilaian	 om etensi	Si a 	S iritual	dan	Sosial

a.	 e ni 	 enilaian 	Jurnal	

.	 entu 	instrumen 	 em ar	jurnal

.	 Penilaian	 om etensi	Pengetahuan

a.	 e ni 	 enilaian 	 es	 isan

.	 entu 	instrumen 	Soal	 raian	

c. Pedoman penskoran dan penentuan nilai 

.	 Penilaian	 om etensi	 eteram ilan

a. Teknik penilaian

1 	Penilaian	 rodu

	Penilaian	 inerja

b. Bentuk instrumen

1 	 u ri 	 enilaian	 rodu

	 u ri 	 enilaian	 inerja

c. Pedoman penskoran dan penentuan nilai 

4. Instrumen Penilaian

a.	 Jurnal	Penilaian	Si a

ama	Se olah	 	S P..............	

elas Semester	 	 III

ata	Pelajaran	 	IPS

No. Tanggal Nama Catatan Perilaku Butir Sikap

1. 1 1 1

Suprayitno
• Mengganggu teman 

pada saat berdoa di awal 
pembelajaran.

eta aan

Zaenal • Meletakkan sampah di 
pojok ruang kelas.

Peduli 
lingkungan
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. 1 1

Ariatun 
• Mengajak temannya untuk 

berdoa sebelum melakukan 
presentasi di kelas.

eta aan

Andreas
• Mengingatkan temannya 

untuk melaksanakan salat 
uhur	di	se olah.

Toleransi 
beragama

  . 

b. Soal Uraian 

No. Butir Soal
1. Apakah yang dimaksud dengan ekonomi maritim?

. Identi asilah	e onomi	maritim	 ang	dimili i	Indonesia 	

. Strategi apa yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi 
maritim?

4. Strategi apa yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan sektor 
agrikultur di Indonesia?

5. Se ut an	 otensi	agri ultur	 ang	dimili i	Indonesia

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai
S or	tia 	nomor 	
ilai		 	Jumlah	s or

.	 u ri 	Penilaian	 inerja	 eteram ilan	 erdis usi

No.
Nama 

peserta 
didik

Kemampuan 
presentasi 

(1-4)

Kemampuan 
bertanya 

(1-4)

Kemampuan 
menjawab 

(1-4)

Jumlah 
skor

1. Arum 4 1

. ina ati 9

.

4.

5.

6.
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7.

.

9.

1 .

st.

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai

1 	 S or	terentang	antara	1	 	

1	 	 urang

	 	 u u

	 	 ai

4= Amat Baik

	 ilai	 	Jumlah	s or	di agi	

.	Pem elajaran	 emedial
entu 	 ela sanaan	 em elajaran	remedial
inda 	 lanjut	 agi	 eserta	 	didi 	 ang	 elum	men a ai	 	adalah	di eri an	

program remedial. Program remedial dapat dilakukan pada pengetahuan, keterampilan, 
atau un	si a .	 egiatan	untu 	 rogram	remedial	da at	meli at an	 e era a	 iha 	
aitu	 uru	mata	 elajaran 	 uru	 im ingan	 onseling 	 ali	 elas 	atau un	 rang	
ua ali.	

Langkah-langkah yang dilakukan pada program remedial adalah sebagai berikut. 

1.	 Identi asi	 ermasalahan	 em elajaran
ang ah	 ang	 dila u an	 ada	 taha 	 ini	 adalah	 mengidenti asi	 e era a	

permasalahan yang belum tuntas di dalam pembelajaran. Permasalahan ini dapat 
dilakukan dengan analisis jawaban dari ulangan harian ataupun ujian. Soal yang 
sebagian besar tidak dapat dikerjakan peserta didik itu merupakan materi yang perlu 
dilakukan remedial.

.	 Peren anaan	 rogram	remedial
Pada tahap ini dipilih program apa yang dilakukan untuk remedial, misalnya 

pemberian tugas rumah, pembelajaran ulang, atau penggunaan teman sebaya untuk 
melakukan proses tutorial.
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.	 Pela sanaan	 rogram	remedial
Program yang sudah dirancang kemudian dilaksanakan. Setelah dilakukan 

remedial, peserta didik yang telah diberi remedial kemudian diberi ujian lagi.

4. Penilaian autentik.
Setelah	diuji 	 eserta	didi 	dinilai	sam ai	men a ai	nilai	 .	

LEMBAR PENILAIAN REMEDIAL

Se olah		 	S P	 egeri	..........
elas 	Semester		 	 III 1
ateri	 	 	Indi ator 			
anggal	 langan	 arian	
entu 	Soal	 	 	 raian	 tes	tertulis
an angan	 	

		

No.
Nama 
siswa

Nilai 
ulangan

Indikator yang 
tidak dikuasai

Bentuk 
pembelajaran 

remedial

Nomor 
soal yang 

dikerjakan

Nilai 
remedial

Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Hariani 55

Mendeskripsikan 
pengertian 
ekonomi 
maritim.

Membuat 
ringkasan 
materi di buku 
siswa  tentang 
pengertian dan 
ruang lingkup 
ekonomi 
maritim.

4 79 Tuntas

.

.

4.

5.
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Keterangan 	

1.	 olom	1	diisi	dengan	nomor	urut	 eserta.

.	 olom	 	diisi	dengan	nama	 eserta	didi 	 ang	mengi ut	remedial.

.	 olom	 	diisi	dengan	nilai	ulangan	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	indi ator	 ang	tida 	di uasai	oleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	 entu 	 em elajaran	 ang	di eri an	 e ada	 eserta	didi 	
misalnya diberikan tugas khusus, diberikan tugas individu, dan sebagainya.

.	 olom	 	diisi	dengan	nomor	 soal	 ang	di erja an	 eserta	didi 	 saat	dila u an	
ulangan remedial. Nomor soal tersebut sesuai dengan indikator yang belum 
di a ain a tuntas.

.	 olom	 	diisi	dengan		nilai	remedial	 ang	di eroleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	hal hal	lain	 ang	diangga 	 erlu.

P. Pengayaan
Setelah	 e 1 	 ertemuan	 selesai	 materi	 su a 	 etiga 	 eserta	 didi 	 diminta	

mencari artikel terkait dengan pengembangan ekonomi maritim dan pengembangan 
agrikultur. 

1. em ar	 erja	Sis a
a 	 Silah an	mem entu 	 elom o 	 	orang.	

	 erga unglah	dengan	 elom o 	 alian	untu 	men ari	 arti el	 di	 oran	 atau	
internet	ter ait	dengan	tema 		

1 	 Potensi	e onomi	maritim	di	indonesia.

	 Potensi	agri ultur	di	Indonesia.

	 Strategi	 engem angan	e onomi	maritim	di	Indonesia.

	 Strategi	 engem angan	agri ultur	di	Indonesia.

	 Strategi	 engem angan	e onomi	maritim	di	negara negara	 S .

	 Strategi	 engem angan	agri ultur	di	negara negara	 S .

	 Setia 	 elom o 	menda at	tugas	men ari	satu	tema	arti el 	dengan	 ara	diundi	
oleh guru. 
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d 	 Setelah	 menda at an	 arti el 	 setia 	 elom o 	 diminta	 untu 	 mem uat	
ringkasan dalam bentuk power point.

e 	 Setia 	 elom o 	diminta	mem resentasi an	ring asan		arti el	di	de an	 elas.	

LEMBAR PENILAIAN PENGAYAAN

Se olah		 	 	S P	 egeri	............
elas Semester		 	 III
an angan	 enga aan	

No. Nama Siswa Nilai 
Ulangam Bentuk Pengayaan

1. estina Bentu 	Penga aan

Peserta didik diminta   mencari artikel di 
oran	atau	internet	ter ait	dengan	tema 		

1. Potensi ekonomi maritim di indonesia.

.	 Potensi agrikultur di Indonesia.

.	 Strategi pengembangan ekonomi maritim 
di Indonesia.

4. Strategi pengembangan agrikultur di 
Indonesia.

5. Strategi pengembangan ekonomi maritim 
di negara-negara ASEAN.

6. Strategi pengembangan agrikultur di 
negara-negara ASEAN.

. Zaenal

.

4.

5.

Q. Interaksi dengan Orang Tua
Intera si	se ara	tertulis	atau	tida 	langsung	da at	dila u an	antara	lain	dengan

1.	 omuni asi	tertulis	antara	guru	dan	orang	tua.

.	 eminta	orang	tua	i ut	memeri sa	dan	menandatangani	 e erjaan	rumah	 P .
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.	 enjalin	 hu ungan	 omuni asi	 tele on S S 	 serta	 dorongan	 agar	 orang	 tua	
aktif berinteraksi dengan guru dan anak.

4. Selain itu, pekerjaan rumah melibatkan orang tua dengan anak; dapat 
dikombinasikan dengan kunjungan (visit 	guru	 e	rumah.	

Pemantauan terhadap siswa dalam mengerjakan tugas individu maupun tugas 
kelompok adalah dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar monitoring seperti 
contoh berikut.  

Lembar Monitoring Interaksi Sekolah dengan Orang Tua

No. Hari dan 
Tanggal

Tema, Subtema 
dan/atau Sub-

subtema
Judul Tugas

Tanda Tangan

Orang 
tua Guru

1. 1 1 1 Penguatan ekonomi 
maritim.

Mencari artikel 
tentang strategi 
penguatan ekonomi 
maritim di 
Indonesia.

Ttd Ttd

.

.

4.

5.

Subbab D. Pendistribusian Kembali (Redistribusi) Pendapatan Nasional 
(10 JP/ 5 Pertemuan)

Pertemuan	1	 	JP 1 	 ertemuan

a. Pendahuluan
a. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam.

b. Salah satu peserta didik memimpin doa.

c. Guru dan peserta didik mengaitkan kompetensi yang sudah dipelajari dan 
dikembangkan sebelumnya dengan kompetensi yang akan dipelajari.



1 								 u u	 uru	 elas	 III	S P s

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan  dicapai dan manfaatnya dalam 
kehidupan sehari-hari. Contoh, kompetensi yang harus dicapai setelah 
mengikuti pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis 
pendistribusian kembali pendapatan nasional di Indonesia.

e. Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 
Teknik yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah tes, observasi, dan 
penilaian proyek.

f. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 
	orang.

b. egiatan	inti

a 	 Mengamati

1 	 uru	menunju an	gam ar	tentang	 ontoh	 endistri usian	 em ali	 enda atan	
nasional. 

mati	gam ar	 eri ut

Sum er 	 log.misteraladin. om	 . oor orld.net

am ar 	Pendistri usian	 em ali	 enda atan	nasional.																	

	 Peserta	 didi 	 mengamati	 gam ar	 ang	 di a ar an	 oleh	 guru	 dengan	
se sama	dan	menulis an	hal hal	 ang	 ingin	di etahui	dari	gam ar.	 ontoh 	
endistri usian	 enda atan	 tida 	 merata 	 ada	 ang	 menda at	 agian	 ang	

banyak, tetapi ada yang sedikit. 

	 Menanya

1 	 Peserta	didi 	se ara	 er elom o 	merumus an	 ertan aan	 erdasar an	hal
hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan gambar tersebut. Pertanyaan 
diarahkan pada hal-hal yang substantif terkait dengan tujuan pembelajaran. 
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ontoh 	a 	 a tor	a a	 ang	men e a an	 endistri usian	 enda atan	 tida 	
merata 	 	 a a	a a	 ang	harus	dila u an	agar	semua	mas ara at	meni mati	
pendapatan dalam porsi yang adil?

	 Salah	satu	 eserta	didi 	dari	 a il	 elom o 	menulis an	rumusan	 ertan aan	
di papan tulis atau pada lembar kerja siswa yang telah dipersiapkan oleh guru.

Pertemuan	 	 1	JP 	1	 	 ertemuan
	 engum ul an	 ata In ormasi

Peserta	 didi 	 mengum ul an	 data in ormasi	 dari	 u u	 sis a	 atau	 men ari	
di internet untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan tentang 
pengertian redistribusi pendapatan, program redistribusi pendapatan, dan strategi 
pendistribusian kembali pendapatan.

d 	 engasosiasi enalar

1 	 Peserta	didi 	menganalisis	data in ormasi	 ang	telah	di um ul an	dari	 u u	
siswa untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 Peserta	didi 	mendis usi an	di	dalam	 elom o 	untu 	mendes ri si an	dan		
mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 Peserta	didi 	menulis an	ja a an	atas	 ertan aan	di	dalam	 S.

Pertemuan	 	dan	 	 	JP 	 	 	Pertemuan 														
e 	 Mengomunikasikan

1 	 Setia 	 elom o 	 diminta	 untu 	 mem resentasi an	 hasil	 sim ulan	 dari	
jawaban atas pertanyaan.

	 elom o 	 lain	 diminta	 mem eri	 tangga an	 atas	 hasil	 sim ulan	 elom o 	
yang melakukan presentasi.

	 Peserta	didi 	 ersama	guru	mengam il	sim ulan	atas	ja a an	dari	 ertan aan.

c. egiatan	Penutu 	
1 	 Peserta	didi 	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	dengan	

penguasaan materi dan pembelajaran yang telah dilakukan.

	 uru	mem eri an	tes	tertulis	untu 	ulangan	a hir	 a 	 ulangan	harian .

	 Peserta	 didi 	 di eri	 esan	 moral.	 ontoh 	 negara	 ita	 a an	 sejahtera	 ji a	
pendapatan nasional dapat didistribusikan secara adil dan merata. Salah satu 
sumber pendapatan negara berasal dari pajak. Oleh karena itu, kelak jika 
kalian sudah saatnya harus membayar pajak, kalian harus tertib membayarnya. 
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 Guru menyampaikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Untuk keperluan 
pembelajaran selanjutnya, kalian baca materi pada bab 4.

	 uru	men am ai an	salam	 enutu .

.	 aluasi	
1.	 Penilaian	 om etensi	Si a 	S iritual	dan	Sosial

a.	 e ni 	 enilaian 	Jurnal	

.	 entu 	instrumen 	 em ar	jurnal

.	 Penilaian	 om etensi	Pengetahuan

a. Teknik penilaian

1 	 ser asi

	 es	tulis

b. Bentuk instrumen

1 	 em ar	o ser asi

	 raian	

c. Pedoman penskoran dan penentuan nilai 

.	 Penilaian	 om etensi	 eteram ilan

a. Teknik penilaian

1 	Penilaian	 rodu

	Penilaian	 ro e

b. Bentuk instrumen

1 	 u ri 	 enilaian	 rodu

	 u ri 	 enilaian	 ro e

c. Pedoman penskoran dan penentuan nilai

4. Instrumen Penilaian

a.	 Jurnal	Penilaian	Si a 	
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ama	Se olah 	 S P..............	

elas Semester 	 III

ata	Pelajaran 	 IPS

No. Tanggal Nama Peserta 
Didik Catatan Perilaku Butir Sikap

1. 1 11 1

Arini • Selalu masuk kelas tepat 
waktu. edisi linan

Asmaul Husna
• Selalu duduk di bangku 

paling depan dan serius 
mengikuti pembelajaran.

edisi linan

Peduli

. 1

Zulfa

• Mengajak temannya 
mendampingi temannya 
yang sedang sakit di 
sekolah.

Toleransi

Andreas

• Memberi contoh kepada 
temannya untuk membuat 
power point dengan 
berbagai model.

reati itas

b. Soal Uraian 

No. Butir Soal

1. Apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan?

. eri an	 ontoh	 ra ti 	redistri usi	 enda atan		di	Indonesia

. Jelas an	 er edaan	antara	redistri usi	 erti al	dan	redistri usi	hori ontal

4. Berikan penjelasan tentang strategi implementasi program redistribusi 
enda atan	di	Indonesia

5. eri an	 e era a	 ontoh	 rogram	redistri usi	 enda atan	di	Indonesia

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai
S or	tia 	nomor 	
ilai		 	Jumlah	s or
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.	 u ri 	Penilaian	 eteram ilan	 erdis usi

No.
Nama 

peserta 
didik

Kemampuan 
presentasi 

(1-4)

Kemampuan 
bertanya 

(1-4)

Kemampuan 
menjawab 

(1-4)

Jumlah 
skor

1. Arizal 4 4 4 1
. Zainudin 9
.

4.
5.
6.
7.
.

9.
1 .
st.

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai

1 	 S or	terentang	antara	1	 	

1 = kurang

	 	 u u

	 	 ai

4= Amat Baik

	 ilai	 	Jumlah	s or	di agi	

d. Instrumen Penilaian Proyek

Rubrik Penilaian Proyek

Aspek
Kriteria dan Skor

1 2 3 4

Persiapan
Ji a	memuat	
tujuan, topik, 

dan alasan

Ji a	memuat	
tujuan, 

topik, alasan, 
dan tempat 
penelitian

Ji a	memuat	
tujuan, topik, 
alasan, tempat 
penelitian, dan 

responden

Ji a	memuat	
tujuan, topik, 
alasan, tempat 

penelitian, 
responden, dan 

daftar pertanyaan
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Aspek
Kriteria dan Skor

1 2 3 4

Pelaksanaan

Ji a	data	
diperoleh 

tidak lengkap, 
tidak 

terstruktur, 
dan tidak 

sesuai tujuan

Ji a	data	
diperoleh 
kurang 

lengkap, 
kurang 

terstruktur, 
dan kurang 

sesuai tujuan

Ji a	data	
diperoleh 

lengkap, kurang 
terstruktur, dan 
kurang sesuai 

tujuan

Ji a	data	
diperoleh 
lengkap, 

terstruktur, 
dan sesuai 

tujuan

Pelaporan 
secara 

Tertulis

Ji a	
pembahasan 

data tidak 
sesuai tujuan 

penelitian 
dan membuat 

simpulan 
tetapi tidak 
relevan dan 
tidak ada 

saran

Ji a	
pembahasan 
data kurang 
sesuai tujuan 
penelitian, 
membuat 

simpulan dan 
saran tetapi 

tidak relevan

Ji a	
pembahasan 
data kurang 
sesuai tujuan 
penelitian, 
membuat 

simpulan dan 
saran tetapi 

kurang relevan

Ji a	
pembahasan 
data sesuai 

tujuan 
penelitian 

serta membuat 
simpulan dan 

saran yang 
relevan

Pedoman Penskoran dan penentuan Nilai

1 	S or	terentang	antara	1	 	

1 = kurang

	 	 u u

	 	 ai

4= Amat Baik

	 ilai	 	Jumlah	s or	di agi	

S.		Pem elajaran	 emedial
entu 	 ela sanaan	 em elajaran	remedial

1. Pemberian pembelajaran ulang, jika  jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih 
dari	 .
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.	Pem erian	 im ingan	se ara	 husus 	misaln a	 im ingan	 erorangan 	ji a	jumlah	
eserta	didi 	 ang	mengi uti	remedial	ma simal	 .

.	Pem erian	 tugas tugas	 elom o 	 ji a	 jumlah	 eserta	 ang	mengi uti	 remedial	
le ih	dari	 	 	teta i	 urang	dari	 .

4. Setelah tugas selesai dikerjakan, peserta didik diberi ujian yang terkait dengan  
materi yang ditugaskan.

LEMBAR PENILAIAN REMEDIAL

Se olah	 	S P	 egeri	..........

elas 	Semester		 	 III

ateri	 	 	Indi ator 		 	

anggal	 langan	 arian	

entu 	Soal	 	 	 raian	 tes	tertulis

an angan	 	

		

No.
Nama 
Siswa

Nilai 
Ulangan

Indikator 
yang tidak 
dikuasai

Bentuk 
Pembelajaran 

Remedial

Nomor 
Soal yang 

dikerjakan

Nilai 
Remedial

Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.
i	

Susanti

Menjelaskan 
strategi 
program 
redistribusi 
pendapatan?

Penugasan 
membaca 
materi tentang 
strategi 
program 
redistribusi 
pendapatan

5 76 Tuntas

.

.

4.

5.
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Keterangan 	
1.	 olom	1	diisi	dengan	nomor	urut	 eserta.

.	 olom	 	diisi	dengan	nama	 eserta	didi 	 ang	mengi ut	remedial.

.	 olom	 	diisi	dengan	nilai	ulangan	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	indi ator	 ang	tida 	di uasai	oleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	 entu 	 em elajaran	 ang	di eri an	 e ada	 eserta	didi 	
misalnya diberikan tugas khusus, tugas individu, dan sebagainya.

.	 olom	 	diisi	dengan	nomor	soal	 ang	di erja an	 eserta	didi 	saat	dila u an	
ulangan remedial. Nomor soal tersebut sesuai dengan indikator yang belum 
di a ain a tuntas.

.	 olom	 	diisi	dengan		nilai	remedial	 ang	di eroleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	hal hal	lain	 ang	diangga 	 erlu.

T.  Pengayaan
Setelah	 e 1 	 ertemuan	selesai	 materi	su a 	 eem at 	 eserta	didi 	diminta	

mewawancarai tetangga yang miskin yang mendapatkan bantuan dalam bentuk uang 
tunai dari pemerintah. 

em ar	 erja	Sis a
a 	 Sila an	mem entu 	 elom o 	 	orang	 ersama	teman	anda 	

	 erga unglah	dengan	 elom o 	 alian	untu 	meran ang	tugas	me a an arai	
tetangga yang miskin, yang mendapat bantuan uang  tunai dari pemerintah. 
ateri	 a an ara	ter ait	dengan 	

1 	 ama	 e ala	 eluarga	mis in	 ang	menjadi	res onden.

	 Pe erjaan	 e ala	 eluarga	dan	istri.

	 Jumlah	anggota	 eluarga.

	 Penda atan	 eluarga	setia 	 ulan.

	 Jumlah	 antuan	 ang	diterima	dari	 emerintah.

	 Penggunaan	dana	 antuan	 ang	diterima	 emerintah.

	 an aat	dana	 antuan	dari	 emerintah	 agi	 eluarga.

	 Setia 	 elom o 	diminta	men usun	la oran	dari	hasil	 a an ara.

d 	 Setia 	 elom o 	diminta	mem resentasi an	la oran	di	de an	 elas.	
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LEMBAR PENILAIAN PENGAYAAN

Se olah		 	 	S P	 egeri	............

elas Semester		 	 III 1

an angan	 enga aan	

No. Nama Siswa Nilai 
Ulangan Bentuk Pengayaan

1.

Bentu 	Penga aan

Peserta didik diminta  mewawancarai 
tetangga miskin, yang mendapat bantuan 
uang tunai dari pemerintah.

.

.

4.

5.

U. Interaksi dengan Orang Tua
Intera si	se ara	tertulis	atau	tida 	langsung	da at	dila u an	antara	lain	dengan

1.	 omuni asi	tertulis	antara	guru	dan	orang	tua.

.	 eminta	orang	tua	i ut	memeri sa	dan	menandatangani	 e erjaan	rumah	 P .

.	 enjalin	 hu ungan	 omuni asi	 tele on S S 	 serta	 dorongan	 agar	 orang	 tua	
aktif berinteraksi dengan guru dan anak.

4. Selain itu, pekerjaan rumah melibatkan orang tua dengan anak; dapat 
dikombinasikan dengan kunjungan (visit 	guru	 e	rumah.	

Pemantauan terhadap siswa dalam mengerjakan tugas individu maupun tugas 
kelompok adalah dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar monitoring seperti 
contoh berikut.  
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Lembar Monitoring Interaksi Sekolah dengan Orang Tua

No. Hari dan 
Tanggal

Tema, Subtema 
dan/atau Sub-

subtema
Judul Tugas

Tanda Tangan

Orang 
tua Guru

1. 1 1 1 edistri usi	
Pendapatan

Mencari artikel 
tentang redistribusi 
pendapatan nasional 
di Indonesia

Ttd Ttd

.

.

4.

5.

Kunci Jawaban Tes Objektif

1. A

.	

.	

4. B

5. C

6. B

7. A

.	

.	

1 .	
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BAB IV

PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN DAN 
TUMBUHNYA SEMANGAT KEBANGSAAN (Alokasi Waktu: 30 JP)

A. 	 om etensi	 Inti	 I 	 dan	 om etensi	 asar	

1. om etensi	Inti	 I
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

.	 enghargai	 dan	 mengha ati	 erila u	 jujur 	 disi lin 	 tanggung	 ja a 	 eduli	
toleransi 	gotong	ro ong 	santun 	 er a a	diri 	dalam	 erintera si	se ara	e e ti 	

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

.	 emahami	 engetahuan	 a tual 	 onse tual 	dan	 rosedural 	 erdasar an	 rasa	
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian kasat mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merang ai 	memodi asi 	dan	mem uat 	dan	ranah	a stra 	 menulis 	mem a a 	
menghitung 	 menggam ar 	 dan	 mengarang 	 sesuai	 dengan	 ang	 di elajari	 di	
se olah	dan	sum er	lain	 ang	sama	dalam	sudut	 andang teori.

.	 om etensi	 asar	
om etensi	si a 	s iritual	dan	si a 	sosial	dila u an	melalui	 em elajaran	tida 	

langsung (indirect teaching 	 aitu	 eteladanan 	 em iasaan 	 dan	 uda a	 se olah 	
dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi 
peserta didik.  

. 		 enganalisis	 ronologi 	 eru ahan 	 dan	 esinam ungan	 ruang	 geogra s 	
oliti 	 e onomi 	 endidi an 	 sosial 	 uda a 	 dari	 masa	 enjajahan	 sam ai	

tumbuhnya semangat kebangsaan. 

. .	 en aji an	 ronologi 	 eru ahan	dan	 esinam ungan	ruang	 geogra s 	 oliti 	
e onomi 	 endidi an 	sosial 	 uda a 		dari	masa	 enjajahan	sam ai	tum uhn a	
semangat kebangsaan.
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B. Tujuan Pembelajaran
Setelah	mengi uti	 em elajaran	ini 	 eserta	didi 	dihara an	mam u

1. menjelaskan latar belakang, proses, dan reaksi bangsa Indonesia terhadap  
kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia;

.	 mendes ri si an	 ondisi	 angsa	 Indonesia	 a i at	 mono oli	 dan	 adu	 dom a	
penjajah;

.	 mendes ri si an	 engaruh	 e ija an	 erja	 a sa 	 sistem	 se a	 tanah 	 dan	 dan	
sistem tanam paksa pada masa penjajahan;

4. menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang 
kolonialisme dan imperialisme Barat;

5. menganalisis pergerakan kebangsaan Indonesia dalam memperjuangkan 
kemerdekaan;

6. mendeskripsikan perjuangan pergerakan kebangsaan pada masa pendudukan 
Je ang

7. menjelaskan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan;
.	 men aji an	hasil	analisis perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan.

C. Peta	 onse

 

 
edatangan	

Bangsa Barat

Semangat 
e angsaan

 

Perubahan Masyarakat 
Masa Penjajahan dan 
Tumbuhnya Semangat 

e angsaan

1. Latar belakang
.	 Proses kedatangan 

dan reaksi bangsa 
Indonesia

1. Monopoli dan adu 
domba

.	 erja	 a sa

.	 Sewa tanah
4. Tanam paksa
5. Perlawanan terhadap 

kolonialisme dan 
imperialisme

1. Latar Belakang
.	 Tekad Sumpah Pemuda
.	 Pergerakan nasional masa 

endudu an	Je ang
4. Perubahan masyarakat masa 

penjajahan

 

 

 

ondisi	 as ara at	
Masa Penjajahan
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.	 Materi Pembelajaran
1.	 edatangan	 angsa angsa	 arat	 e	Indonesia

a.	 atar	 ela ang	 edatangan	 		JP

.	 edatangan	 angsa angsa	 arat	 	JP

.	 ondisi	mas ara at	Indonesia	 ada	masa	 enjajahan

a.	 Pengaruh	mono oli	 erdagangan	 	JP

.	 Pengaruh	 e ija an	 erja	 a sa	 	JP

.	 Pengaruh	sistem	se a	tanah	 	JP

d.	 Pengaruh	sistem	tanam	 a sa	tanam	 a sa	 	JP

e.	 Perla anan	terhada 	 olonilasme	dan	im erialism	 1 	JP

.	 Per em angan	Pergera an	 e angsaan	Indonesia

a.	 atar	 ela ang	 ergera an	nasional	 	JP

.	 rganisasai	 ergera an	nasional		 	JP

.	 Pergera an	nasional	masa	 endudu an	Je ang	 	JP

d.	 Peru ahan	mas ara at	masa	 enjajahan	 	JP

E. Proses Pembelajaran
Subbab A. Kedatangan Bangsa-bangsa Barat ke Indonesia (8JP)

Pertemuan Pertama dan Kedua

a. Pendahuluan
a. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.

b. Peserta didik bersama guru mengondisikan kelas.

c. Guru dan peserta didik mengaitkan kompetensi yang sudah dipelajari  pada 
bab sebelumnya dengan kompetensi yang akan dipelajari. Contoh, bagaimana 
munculnya negara-negara ASEAN? Apakah ada hubungan negara-negara 
ASEAN dengan penjajahan bangsa-bangsa Barat?

d. Guru memberi motivasi, menampilkan peta negara-negara ASEAN dan negara 
yang pernah menjajah, serta negara yang tidak mengalami penjajahan bangsa 
Barat.
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e. Peserta didik menerima informasi tentang topik dan tujuan pembelajaran dari 
guru.

f. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 
	orang.

b. egiatan	inti
a 	 engamati

1 	 uru	 mela u an	 tan a	 ja a 	 dengan	 eserta	 didi 	 tentang	 ondisi	
Indonesia sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat.

	 Peserta	didi 	diminta	mengamati	gam ar	hasil	 ertanian	 angsa	Indonesia	
yang menjadi daya tarik bangsa Barat, seperti tampak pada gambar di 
bawah.

	 erdasar an	 hasil	 engamatan	 gam ar	 terse ut 	 eserta	 didi 	 ang	
merupakan wakil dari kelompok diminta berdiskusi dalam kelompok 
untuk menuliskan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan di 
papan tulis. Contoh, mengapa Indonesia sangat kaya akan hasil pertanian? 
Faktor penarik apa saja yang mendorong bangsa-bangsa Barat datang ke 
Indonesia.

	 Peserta	didi 	diaja 	untu 	men ele si	a a ah	hal hal	 ang	ingin	di etahui	
sudah	 sesuai	 dengan	 tujuan	 em elajaran.	 Ji a	 elum 	 dengan	 anduan	
guru, peserta didik diminta untuk memperbaiki.

Sumber 	 .google. o.id sear h hl en site imgh t m is h sour e h i 1 	

am ar	 . 	 eng eh 		meri a 	 emiri 	dan	 ala		meru a an	 ontoh	hasil	 umi	Indonesia	
yang sangat dibutuhkan Bangsa-bangsa Barat
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Aktivitas Kelompok

	 Ji a	 hal hal	 ang	 ingin	 di etahui	 elum	 semuan a	 men a u 	 	 tujuan	
pembelajaran, guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait dengan tujuan 
pembelajaran.

	 enan a

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 erdis usi	 dalam	 elom o 	 untu 	 	 merumus an	
pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan 
gambar tersebut. Pertanyaan diarahkan pada hal-hal yang substantif terkait 
dengan	tujuan	 em elajaran 	se erti	 ontoh	 eri ut 	 enga a	 angsa	 arat	
tertarik datang ke Indonesia? Mengapa Indonesia sangat kaya akan hasil 
pertanian?

	 Salah	satu	 eserta	didi 	dari	 a il	 elom o 	diminta	menulis an	rumusan	
pertanyaan di papan tulis.

	 Peserta	 didi 	 diminta	 erdis usi	 dengan	 elom o 	 untu 	 menja a 	
pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui.

	 engum ul an	 ata In ormasi

Peserta	didi 	diminta	mengum ul an	in ormasi data	dari	 er agai	sum er	
seperti membaca buku siswa, mencari di internet, atau mencari informasi di 
perpustakaan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan tentang latar 
belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat dan proses kedatangan bangsa-
bangsa Barat.

Untuk membantu mengumpulkan informasi, peserta didik dapat 
menggunakan lembar aktivitas kelompok berikut ini.

1. entu lah	 elom o 	 eranggota an	 	orang.	
.	 Carilah referensi tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke 

Indonesia, bisa berupa ensiklopedia, buku di perpustakan, ataupun internet. 
.	 engan	mengguna an	 er agai	sum er 	ja a lah	 ertan aan	di	 a ah	ini.

a.	 a a	tari 	a a	saja	 ang	mendorong	 edatangan	 angsa angsa	 arat	
ke Indonesia?

b. Faktor pendorong apa saja yang menyebabkan bangsa-bangsa Barat 
datang ke Indonesia?

4. ulis an	hasil	dis usimu	 ada	ta el	 eri ut
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No Daya Tarik Indonesia Faktor Pendorong

1

.	 Presentasi an	hasil	dis usimu	di	de an	 elas 		

.	 atatlah	hasil	 esim ulan	dari	dis usi	terse ut

d 	 engasosiasi enalar

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mengolah	 dan	 menganalisis	 data	 atau	 in ormasi	
yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan 
yang telah dirumuskan (menyempurnakan jawaban sementara yang telah 
dirumus an	dalam	 elom o .

	 Peserta	didi 	diminta	untu 	 erdis usi	di	dalam	 elom o 	untu 	mengam il	
kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

e 	 engomuni asi an

1 	 Peserta	didi 	dalam	 elom o 	diminta	mem resentasi an	hasil	sim ulan	
dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 elom o 	lain	diminta	mem eri	tangga an	atas	hasil	sim ulan	 elom o 	
yang presentasi.

	 Peserta	 didi 	 ersama	 guru	 mengam il	 sim ulan	 atas	 ja a an	 dari	
pertanyaan.

c. egiatan	Penutu 	
a.	 Peserta	didi 	diminta	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	

dengan penguasaan materi.

b. Peserta didik diberi pesan  moral.
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c. Peserta didik diingatkan untuk menyempurnakan laporan hasil diskusi 
kelompok tentang jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dan 
membaca materi pada sub-subbab berikutnya.

d. Guru menyampaikan salam penutup.

Pertemuan ketiga dan keempat  

a. Pendahuluan

a. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.

b. Peserta didik bersama guru mengondisikan kelas.

c. Guru dan peserta didik mengaitkan kompetensi yang sudah dipelajari  tentang 
latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat dengan proses kedatangan 
bangsa-bangsa Barat. 

d. Guru memberi motivasi dengan menampilkan peta perjalanan Portugis dan 
Spanyol yang dapat membuktikan teori bahwa bumi itu bulat.

e. Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran dari guru 
tentang proses kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia.

f. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri 
atas 4–5 orang. Peserta didik menerima informasi tugas proyek yang akan 
dilakukan dalam kegiatan pembelajaran.

b. egiatan	inti	 Pem elajaran	 er asis	 ro e

a. Persiapan

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 untu 	 mengamati	 ila ah	 jajahan	 angsa angsa	
Barat di negara-negara ASEAN. 

	 Peserta	didi 	mendis usi an	dalam	 elom o 	 angsa angsa	 arat	 ang	
pernah datang ke Indonesia. 

	 Peserta	 didi 	menerima	 tugas	 untu 	mem uat	 oster	 roses	 edatangan	
bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. 

	 Setia 	 elom o 	menerima	tugas	mem uat	 oster	 roses	 edatangan	salah	
satu bangsa Barat ke Indonesia.

	 Peserta	didi 	di eri tugas dengan mengikuti panduan berikut ini.
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1 	 entu lah	 elom o 	dengan	anggota	 	orang

	 arilah	sum er	dari	 u u	atau	internet	tentang	 edatangan	 angsa	Portugis 	
S an ol 	dan	 elanda	 e	Indonesia

	 is usi an	dalam	 elom o mu	rute	daerah	 ang	dile ati	 angsa angsa	
arat	terse ut	 e	Indonesia

	 am arlah	 oster	 eta	 dunia	 ang	 menunju an	 lo asi	 Indonesia	 dan	
negara negara	 ro a 	

	 andailah	 ada	 eta	terse ut	rute	 edatangan	 angsa angsa	 arat	terse ut	
e	Indonesia

	 ulis an	 eterangan	 ada	 eta	 terse ut	 des ri si	 sing at	 edatangan	
angsa angsa	 arat	 e	Indonesia

	 Pajanglah	hasil	 ar amu	di	 ajangan	dinding	 elas

	 a u an	 unjung	 ar a		 e ada	 elom o 	lain

	 ulis an	 esim ulanmu	se ara	indi idu	 ada	 u u	 atatanmu

1 	 intalah	 enjelasan	guru	 ada	materi	 ang	 amu	 elum	 ahami

.	 engum ul an	 ata In ormasi

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mengum ul an	 in ormasi data	 dari	 er agai	
sumber, seperti membaca buku siswa, mencari di internet atau mencari di 
perpustakaan untuk menemukan jawaban masalah yang menjadi tugas.

	 Setia 	 elom o 	 mendis usi an	 desain	 ro e 	 oster	 ang	 a an	
dikerjakan.

	 asil	 esim ulan	 elom o 	 emudian	disusun	dalam	 entu 	 oster	 ang	
siap ditayangkan.

c. Mengomunikasikan

1 	 Peserta didik dalam kelompok diminta mempresentasikan hasil simpulan 
dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

Aktivitas Kelompok
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	 elom o 	lain	diminta	mem eri	tangga an	atas	hasil	sim ulan	 elom o 	
yang melakukan presentasi.

	 Peserta	 didi 	 ersama	 guru	 mengam il	 sim ulan	 atas	 ja a an	 dari	
pertanyaan.

d. Evaluasi Produk

Peserta didik dibantu guru melakukan evaluasi proyek yang telah disusun.

e.	 egiatan	Penutu 	

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mela u an	 re e si	 terhada 	 roses	 em elajaran	
terkait dengan penguasaan materi.

	 Peserta	didi 	di eri	 esan		moral.

	 Peserta	 didi 	 diingat an	 untu 	 men em urna an	 la oran	 hasil	 dis usi	
kelompok tentang jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dan 
membaca materi pada sub-subbab berikutnya.

	 uru	men am ai an	salam	 enutu .

F.  Evaluasi 
1.	 Penilaian	 om etensi	Si a 	S iritual	dan	Sosial

a. Teknik penilaian

1 	 ser asi

b. Bentuk instrumen

1 	 em ar	jurnal

c. Instrumen (Lampiran 1 	

.	 Penilaian	 om etensi	Pengetahuan

a. Teknik penilaian

1 	 ser asi

	 es	tulis

b. Bentuk instrumen

1 	 em ar	o ser asi

	 raian	
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c. Instrumen (Lampiran 2 	

d. Pedoman penskoran dan penentuan nilai (lampiran 2

.	 Penilaian	 om etensi	 eteram ilan

a. Teknik penilaian

1 	Penilaian	 rodu

	Penilaian	 inerja

b. Bentuk instrumen

1 	 u ri 	 enilaian	 rodu

	 u ri 	 enilaian	 inerja

c. Instrumen (Lampiran 3 	

d. Pedoman penskoran dan penentuan nilai (lampiran 3

.		Pem elajaran	 emedial
entu 	 ela sanaan	 em elajaran	remedial

1. Pemberian pembelajaran ulang, dilakukan jika  jumlah peserta yang mengikuti 
remedial	le ih	dari	 .

.	 Pem erian	 im ingan	se ara	 husus 	misaln a	 im ingan	 erorangan 	dila u an	
ji a	jumlah	 eserta	didi 	 ang	mengi uti	remedial	ma simal	 .

.	 Pem erian	tugas tugas	 elom o 	dila u an	ji a	jumlah	 eserta	 ang	mengi uti	
remedial	le ih	dari	 	 	teta i	 urang	dari	 .

4. Pemanfaatan tutor teman sebaya. Semua pembelajaran remedial diakhiri dengan 
tes ulang. Pembelajaran remedial dan tes ulang dilaksanakan di luar jam tatap 
muka.

5. Pemberian bimbingan secara khusus dan perorangan bagi siswa yang  mengalami 
kesulitan.

6. Pemberian tugas-tugas atau perlakuan (treatment 	 se ara	 husus 	 ang	 si atn a	
penyederhanaan dari pelaksanaan pembelajaran reguler.

7. Setelah tugas selesai dikerjakan, peserta didik diberi ujian yang terkait dengan  
materi yang ditugaskan.
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CONTOH LEMBAR PENILAIAN REMEDIAL

Se olah	 	S P	 egeri	..........

elas 	Semester		 	 III

ateri	 	 	Indi ator 		 	

anggal	 langan	 arian	

entu 	Soal	 	 	 raian	 tes	tertulis

an angan	 	

		

No.
Nama 
siswa

Nilai 
ulangan

Indikator 
yang tidak 
dikuasai

Bentuk 
pembelajaran 

remedial

Nomor 
soal yang 

dikerjakan

Nilai 
remedial

Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

.

.

4.

5.

Keterangan 	

1.	 olom	1	diisi	dengan	nomor	urut	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	nama	 eserta	didi 	 ang	mengi ut	remedial.

.	 olom	 	diisi	dengan	nilai	ulangan	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	indi ator	 ang	tida 	di uasai	oleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	 entu 	 em elajaran	 ang	di eri an	 e ada	 eserta	didi 	
misalnya diberikan tugas khusus, tugas individu, dan sebagainya.

.	 olom	 	diisi	dengan	nomor	soal	 ang	di erja an	 eserta	didi 	saat	dila u an	
ulangan remedial. Nomor soal tersebut sesuai dengan indikator yang belum 
di a ain a tuntas.

.	 olom	 	diisi	dengan		nilai	remedial	 ang	di eroleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	hal hal	lain	 ang	diangga 	 erlu.
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H. Pengayaan
Perkembangan Revolusi Industri

1. um uh	dan	 er em angn a	 e olusi	Industri
Penemuan	mesin	ua 	oleh	James	 att	meru a an	titi 	a al	dari	 e olusi	Industri	

di Inggris. Tenaga manusia sebagai tenaga penggerak mulai digantikan dengan tenaga 
ua .	Pada	tahun	1 	 art	 right	mem uat	mesin	tenun	dengan	tenaga	ua .	 engan	
mesin	 terse ut 	 er em anglah	 industri	 te stil.	 ota ota	 se erti	 an hester	 dan	
Lancashire menjadi pusat-pusat pabrik tekstil. Metode pembuatan gelas, arloji, dan 
barang-barang kimia mengalami penyempurnaan. Pemurnian logam, penyelesaian 
bahan pakaian, percetakan, pembuatan kapal, dan pekerjaan lain menemukan alat-
alat baru atau alat-alat yang lebih baik berkaitan erat dengan kemajuan dalam industri 
industri baja, setelah ditemukannya bahan bakar batu bara cokes oleh Abraham 
ar .	 emajuan	 industri	 esi	 aja	 telah	 mem a a	 en em urnaan	 eralatan

peralatan pabrik dan industri yang lain, misalnya untuk mesin-mesin uap diperlukan 
ketel-ketel besar yang tidak mungkin lepas dari besi. Bahkan pada pertengahan abad 
ke-19 peleburan besi semakin disempurnakan.

Pada	tahun	1 	 o ert	 ulton	mengenal an	 a al	a i	 ang	digera an	dengan	
tenaga	 ua .	 emudian	 tahun	 1 	 eorge	 Ste henson	 men i ta an	 lo omoti
kereta api yang juga digerakkan dengan tenaga uap. Untuk itu, dibangun rel rel kereta 
a i 	misaln a	 rel	 ereta	 a i	 dari	 Sta ton	 e	 arlington 	 dan	 dari	 an hester	 e	
i er ool.	 ereta	a i	semula	untu 	mengang ut	 arang 	terutama	 atu	 ara	dan	 esi.	

Selanjutn a 	menjadi	 alat	 trans ortasi	 massal	 termasu 	manusia 	 ang	 disenangi	
masyarakat.

.		 i at	 e olusi	Industri
e era a	a i at	dari	 e olusi	Industri	da at	dijelas an	se agai	 eri ut.

a. Bidang Sosial Ekonomi
• Barang melimpah dan harga murah karena proses pembuatan yang lebih 

murah dan cepat.

• Berkembangnya urbanisasi yang menimbulkan kota-kota dan pusat keramaian 
yang baru. Akibat selanjutnya adalah menurunnya kegiatan pertanian.

• Upah buruh rendah karena melimpahnya tenaga kerja.

• Munculnya kelompok buruh dan kelompok majikan.

• Perdagangan semakin berkembang sampai ke luar negeri karena terjadinya 
surplus di dalam negeri.



1 								 u u	 uru	 elas	 III	S P s

 Bidang Sosial Polilik

• Terjadin a	 e olusi	Sosial

on i 	antara	 aum	 uruh	dan	 ara	maji an	sering ali	terjadi.Pada	tahun	
1 an 	terjadi	gera an	sosialisme	 ang	menuntut	 er ai an	nasi 	ra at	dan	
uruh 	 ang	di enal	dengan	 e olusi	Sosial	di	Inggris.	 era an	terse ut	 ada	
tahun	1 an	da at	di endali an	dengan	di eluar ann a	undang	undang	 ang	
menjamin perbaikan nasib kaum buruh.

• Munculnya Partai Politik

engan	sema in	 uatn a	 edudu an	 aum	 uruh	di	Parlemen 	ma a	 erlu	
dibentuk suatu wadah perjuangan politik, yakni Labour Party	 Partai	 uruh 	
yang berhaluan sosialisme. Selanjutnya, kaum pengusaha menggabungkan diri 
ke dalam Partai Liberal, yang tumbuh dari Partai Whig.

• MuncuInya Imperialisme

Pengaruh	 e olusi	Industri	 ang	dam a n a	sangat	luas	adalah	mun uln a	
imperialisme modern. Sebab imperialisme telah menembus sampai ke daerah-
daerah yang jauh di luar Eropa.

Inggris 	seja 	 eriode	1 1 	 ada	masa	 emerintahan	Perdana	 enteri	
illiam	Pitt	meru a an	masa	 er em angan	 im erium	 erajaan	 Inggris.	 Saat	

ini Inggris menguasai daerah-daerah seperti India, sebagian daerah Amerika 
tara 	dan	 anada.	Per em angan	 oliti 	im erialisme	Inggris	mengalami	masa	
eja aann a	 ada	 eriode	1 1 1.	Pada	masa	itu 	Inggris	di im in	oleh	 atu	
i toria.

.	 am a 	 e olusi	Industri	 agi	 angsa	Indonesia

a. Indonesia	dijadi an	se agai	 aerah	 emasaran	 angsa angsa	 arat

Perkembangan revolusi Industri di Inggris yang meluas di Eropa menyebabkan 
bangsa-bangsa Eropa kelebihan barang produksi. Akhirnya,  negara negara Asia, 
termasuk Indonesia, Afrika, dan Amerika Latin menjadi daerah tujuan pemasaran.

b. Indonesia menjadi daerah penghasil bahan baku industri di Eropa

Industrialisasi sangat membutuhkan bahan mentah. Bahan mentah yang 
cukup dan murah, dapat dicari di daerah-daerah di luar Eropa. Bahan-bahan 
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alam dan hasil bumi seperti itu banyak dihasilkan di Indonesia. Oleh karena itu, 
berkembangnya revolusi Industri akhirnya menjadikan bangsa-bangsa Barat 
berlomba mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia.

c. Indonesia sebagai lahan penanaman modal

Industrialisasi tidak hanya berkembang di Eropa saja, tetapi juga ke Indonesia. 
Contohnya adalah berdirinya berbagai pabrik seperti gula, kopi, karung, dan 
kemudian industri perminyakan. Berbagai pabrik tersebut tidak semuanya milik 
emerintah	 india	 elanda.	 da	 an a 	juga	 ang	dimili i	se tor	s asta.	 engan	

membuat pabrik di Indonesia, perusahaan swasta dapat mengekspor langsung 
arang arang	jadi	 e	 ro a 	misaln a	gula.		 engan	demi ian 	Indonesia	telah	

dijadikan sebagai daerah penanaman modal. Banyak keuntungan yang didapat.
Selain tenaga kerja yang murah, juga pengangkutan ke Eropa sudah berbentuk 
bahan jadi. Coba kamu bayangkan seandainya orang-orang Eropa harus membawa 
tebu ke Eropa, kemudian dijadikan gula, dan dijual lagi ke Indonesia. Hal itu tentu 
akan sangat tinggi biayanya.

d. Indonesia mengenal teknologi

Tidak dipungkiri bahwa di satu sisi penjajahan di Indonesia mempunyai 
sumbangan dalam mengenalkan berbagai barang industri. Berbagai ilmu 
pengetahuan dan teknologi Barat mulai dikenal bangsa Indonesia, sehingga 
terjadi perubahan dalam tata cara pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.  
Berkembangnya jalan raya dan kereta api merupakan perkembangan baru bagi 
bangsa Indonesia. Walaupun di sisi lain perkembangan tersebut menyebabkan 
terpinggirnya sektor industri tradisional, bangsa Indonesia menarik keuntungan 
dari pengenalan teknologi baru.

e. Indonesia dijadikan sebagai daerah jajahan

Seperti dijelaskan di awal, bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan daerah 
oloni.	 aerah	ini	diguna an	se agai	 en edia	 e utuhan	dan	tem at	 emasaran.	

Tujuan tersebut dicapai tidak hanya dengan menggunakan aktivitas ekonomi. 
Itulah sebabnya, bangsa-bangsa Barat menggunakan kekuasaan untuk menguasai 
berbagai daerah yang kemudian dijadikan sebagai koloni atau tanah jajahan. 
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LEMBAR PENILAIAN PENGAYAAN

Se olah		 	 	S P	 egeri	............
elas Semester		 	 III
an angan	 enga aan	

No. Nama Siswa Nilai 
Ulangam Bentuk Pengayaan

1.

.

.

4.

5.

I.		Intera si	dengan	 rang	 ua	Peserta	 idi
Intera si	se ara	tertulis	atau	tida 	langsung	da at	dila u an	antara	lain	dengan

1.	 omuni asi	tertulis	antara	guru	dengan	orang	tua.

.	 eminta	orang	tua	i ut	memeri sa	dan	menandatangani	 e erjaan	rumah	 P .

.	 em u a	hu ungan	 omuni asi	 tele on 	S S 	e mail 	 ortal	 intera ti 	serta	
dorongan agar orang tua aktif berinteraksi dengan guru dan anak.

4. Selain itu, kegiatan pekerjaan rumah yang melibatkan orang tua dengan anak; 
dapat dikombinasikan dengan kunjungan (visit 	guru	 e	rumah.	

Pemantauan terhadap peserta didik dalam mengerjakan tugas individu maupun 
tugas kelompok adalah dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar monitoring 
seperti contoh berikut.  

Lembar Monitoring Interaksi Sekolah dengan Orang Tua

No. Hari dan 
Tanggal

Tema, Subtema 
dan/atau Sub-

subtema
Judul Tugas

Tanda Tangan

Orang 
tua Guru

1. Ttd Ttd

.
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.

4.

5.

LAMPIRAN PENILAIAN

1. Penilaian Sikap 

ama	Se olah	 	S P..............	
elas Semester	 	 III 1
ata	Pelajaran	 	IPS

No. Tanggal Nama Peserta 
Didik Catatan Perilaku Butir Sikap

1. 1 1

Zaenuri

• Tidak mengikuti 
salat	Jumat	 ang	
diselenggarakan di 
sekolah.

eta aan	

Sutarjo
• Mengganggu teman yang 

sedang berdoa  sebelum 
makan siang di kantin.

eta aan	

. 1

Uci

• Mengajak temannya 
untuk berdoa sebelum 
pertandingan sepakbola di 
lapangan olahraga sekolah.

eta aan

Andreas
• Mengingatkan temannya 

untuk melaksanakan salat 
uhur	di	se olah.

Toleransi 
Beragama

. 1 11 1 inda

• Ikut membantu temannya 
untuk mempersiapkan 
perayaan keagamaan yang 
berbeda dengan agamanya 
di sekolah.

Toleransi 
Beragama
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.	 Penilaian Aspek Pengetahuan

No. Butir Instrumen

1. a ah	 ang	dima sud	dengan	 	 gold, glory, dan gospel

. Bagaimanakah revolusi industri yang terjadi di Eropa dapat memotivasi 
bangsa Barat untuk datang ke Indonesia?

. uatlah	 eta	rute	 edatangan	 angsa angsa	 arat	datang	 e	Indonesia

4. Bagaimana nasib para pedagang Asia setelah kedatangan bangsa-bangsa 
Barat?

5. Jelas an	 si a 	mas ara at	 Indonesia	 di	 er agai	 daerah	 dalam	menerima	
edatangan	 angsa angsa	 arat

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai
S or	tia 	nomor 	
ilai		 	Jumlah	s or

.	 Penilaian	 s e 	 eteram ilan

No.
Nama 

peserta 
didik

Kemampuan 
presentasi 

(1-4)

Kemampuan 
bertanya 

(1-4)

Kemampuan 
menjawab 

(1-4)

Jumlah 
skor

1.

.

.

4.

5.

6.

7.

.

9.

1

st.
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Keterangan:

1 	 S or	terentang	antara	1	 	

1 = kurang

	 	 u u

	 	 ai

4 = Amat Baik

	 ilai	 	Jumlah	s or	di agi	

Subbab B. Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan               
(26 JP)

Pertemuan kelima dan keenam

a. Pendahuluan

a. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.

b. Peserta didik bersama guru mengondisikan kelas.

c. Guru dan peserta didik mengaitkan kompetensi yang sudah dipelajari  pada 
pertemuan sebelumnya dengan kompetensi yang akan dipelajari, yakni 
pengaruh kedatangan bangsa-bangsa Barat bagi bangsa Indonesia.

d.	 uru	 mem eri	 moti asi 	 menam il an	 logo	 organisasi	 dagang	 	 dan	
hubungannya dengan perkembangan kolonialisme di Indonesia. 

e. Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran dari guru 
tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan.

f. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 
4 – 5 orang.

b. egiatan	inti

a. Mengamati

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 untu 	 mem a a	 ha ha 	 ang	 dimili i	 	 di	
Indonesia.
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Wawasan

ahu ah	 amu	 agaimana	 eistime aan	 	 	 di im in	 oleh	
seorang	 u ernur	Jenderal	 ang	menjalan an	tugas	 emerintahan	di	daerah
daerah	jajahan.	Selain	itu 	 	mem un ai		ha 	octroi yang isinya sebagai 
berikut. 

1. Melakukan monopoli perdagangan. 
.	 Membentuk tentara sendiri, mengangkat pegawai, dan membentuk 

pengadilan.
.	 Melakukan perjanjian politik dan ekonomi dengan kerajaan-kerajaan, 

serta	mela u an	 erang damai	dengan	 angsa suatu	 erajaan		lain.
4. Mencetak mata uang sendiri.

	 erdasar an	 a aan	terse ut		 eserta	didi 	 a il	dari	 elom o 	diminta	
mendiskusikan di dalam kelompok dan menuliskan hal-hal yang ingin 
diketahui dari hasil pengamatan di papan tulis. 

	 Peserta	didi 	diaja 	untu 	men ele si	a a ah	hal hal	 ang	ingin	di etahui	
sudah	 sesuai	 dengan	 tujuan	 em elajaran.	 Ji a	 elum 	 dengan	 anduan	
guru peserta didik diminta untuk memperbaiki.

	 Ji a	 hal hal	 ang	 ingin	 di etahui	 elum	 semuan a	 men a u 	 	 tujuan	
pembelajaran, guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait dengan tujuan 
pembelajaran.

b. Menanya

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 erdis usi	 dalam	 elom o 	 untu 	 	 merumus an	
pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan 
peta tersebut. Pertanyaan diarahkan pada hal-hal yang substantif terkait 
dengan	tujuan	 em elajaran 	se erti	 ontoh	 eri ut 	 enga a	ada	 	
a a	tujuan	 	 agaimana	dam a 	 	 agi	 angsa	Indonesia 	Salah	
satu peserta didik dari wakil kelompok diminta menuliskan rumusan 
pertanyaan di papan tulis.

	 Peserta	didi 	diminta	mendis usi an	dengan	 elom o 	untu 	menja a 	
pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui.
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.	 engum ul an	 ata In ormasi

Peserta	didi 	diminta	mengum ul an	in ormasi data	dari	 er agai	sum er	
seperti membaca buku siswa, mencari di internet, atau mencari di perpustakaan 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan tentang dampak monopoli 
dalam perdagangan pada masa kolonialisme Barat di Indonesia.

d.	 engasosiasi enalar

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mengolah	 dan	 menganalisis	 data	 atau	 in ormasi	
yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan 
yang telah dirumuskan (menyempurnakan jawaban sementara yang telah 
dirumus an	dalam	 elom o .

	 Peserta	 didi 	 diminta	 untu 	 mendis usi an	 di	 dalam	 elom o 	 untu 	
mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah 
dirumuskan.

e. Mengomunikasikan

1 	 Peserta	didi 	dalam	 elom o 	diminta	mem resentasi an	hasil	sim ulan	
dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 elom o 	lain	diminta	mem eri	tangga an	atas	hasil	sim ulan	 elom o 	
yang melakukan presentasi.

	 Peserta	 didi 	 ersama	 guru	 mengam il	 sim ulan	 atas	 ja a an	 dari	
pertanyaan.

c. egiatan	Penutu 	

1 	 Peserta	didi 	diminta	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	
dengan penguasaan materi.

	 Peserta	didi 	di eri	 esan	moral.

	 Peserta	 didi 	 diingat an	 untu 	 men em urna an	 la oran	 hasil	 dis usi	
kelompok tentang jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dan 
membaca materi pada sub-subbab berikutnya.

	 uru	men am ai an	salam	 enutu .



1 								 u u	 uru	 elas	 III	S P s

Pertemuan  ketujuh  dan kedelapan

a. Pendahuluan
a. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.

b. Peserta didik bersama guru mengondisikan kelas.

c. Guru dan peserta didik mengaitkan kompetensi yang sudah dipelajari  tentang  
dampak monopoli perdagangan bangsa Barat dan kebijakan pemerintahan 
kolonial tentang kerja paksa.

d.	 uru	 mem eri	 moti asi	 dengan	 menam il an	 eta	 Jalan	 a a	 Pos	 atau	
jalur Anyer-Panarukan, untuk memberikan informasi salah satu kebijakan 
pemerintah kolonial yang buktinya masih dirasakan hingga masa sekarang.

e. Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran dari guru 
tentang pengaruh kerja paksa bagi masyarakat Indonesia.

f. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 
4 – 5 orang.  

b. egiatan	inti		

a. Mengamati

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 untu 	 mengamati	 am ar	 . 	 ada	 u u	 sis a	
tentang suasana kerja paksa yang dialami oleh bangsa Indonesia  pada 
zaman penjajahan Belanda. Untuk menambah informasi tentang 
perlawanan terhadap kerja paksa pada masa penjajahan Belanda, peserta 
didi 	menerima	in ormasi	tentang	 asus	 adas	Pangeran 	 eri ut	ini.

Perlawanan terhadap kerja paksa 
pembangunan jalan Anyer-Panarukan salah 
satun a	 terjadi	 di	 Sumedang	 Ja a	 arat.	
Pada saat pembuatan jalan, rakyat Sumedang 
di e erja an	 se ara	 rodi.	 arena	 a asan	
ini berada di pinggir tebing dengan jurang 
yang dalam serta medannya yang terjal dan 
berbatu karang yang sangat keras, tak jarang 
para pekerja pribumi mengalami penderitaan 
yang besar. Bahkan banyak yang terkena 
penyakit malaria hingga meninggal dunia. 
an	 di er ira an 	 ri uan	 orang	 lainn a	

kehilangan nyawa selama pengerjaan jalan 
ini.

Sum er 	htt djamandoeloe. om read
other sejarah di ali uramn a jalan adas
pangeran

am ar 	Patung	 adas	Pangeran
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Pangeran	 usumadinata	 I 	 Pangeran	 ornel 	meng riti 	 saat	 aendels	
datang	untu 	memantau	 em uatan	jalan.	 eti a	 aendels	henda 	menja at	
tangan	Pangeran	 ornel 	Pangeran	mem alas	 er alas	ja atan	tangan	dengan	
menggunakan tangan kiri serta tangan kanan yang menghunus keris.

Peristi a	terse ut	men e a an	 emarahan	 aendels 	hingga	men erang	
Pangeran	 ornel	 eserta	 engi utn a.	 emenangan	 erada	di	 iha 	 elanda 	
mempunyai alat perang yang sangat mumpuni. Banyak rakyat Sumedang yang 
meninggal	dunia	 ada	 eristi a	ini 	termasu 	Pangeran	 ornel	sendiri.

ntu 	mengenang	 e eranian	Pangeran	 ornel		 ini	jalan	terse ut	di eri	
nama	Jalan	 adas	Pangeran	dan	di uat an	 atung	 ang	di eri	nama	Patung	
Pangeran	 ornel 	leta n a	di	 ersim angan	Jalan	 adas	Pangeran.

	 erdasar an	hasil	 engamatan	gam ar	 terse ut 	 eserta	didi 	 a il	dari	
kelompok diminta mendiskusikan di dalam kelompok dan menuliskan 
hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan di papan tulis. 
ontoh	 ertan aan	 eserta	 didi 	 se agai	 eri ut 	 a	 ang	 dima sud	

dengan sistem kerja paksa? Siapa yang membuat kebijakan kerja paksa? 
Bagaimana tujuan sistem kerja paksa?  

	 Peserta	didi 	diaja 	untu 	men ele si	a a ah	hal hal	 ang	ingin	di etahui	
sudah	 sesuai	 dengan	 tujuan	 em elajaran.	 Ji a	 elum 	 dengan	 anduan	
guru peserta didik diminta untuk memperbaiki.

	 Ji a	 hal hal	 ang	 ingin	 di etahui	 elum	 semuan a	 men a u 	 	 tujuan	
pembelajaran, guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait dengan 
tujuan pembelajaran.

b. Menanya

1 	 Peserta	didi 	diminta	mendis usi an	dalam	 elom o 	untu 		merumus an	
pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan 
peta tersebut. Pertanyaan diarahkan pada hal-hal yang substantif yang 
ter ait	 dengan	 tujuan	 em elajaran 	 se erti	 ontoh	 eri ut 	 a	 ang	
dimaksud dengan sistem kerja paksa? Bagaimanakah akibat dari  kerja 
paksa bagi Indonesia ? 

	 Salah	satu	 eserta	didi 	dari	 a il	 elom o 	diminta	menulis an	rumusan	
pertanyaan di papan tulis.

	 Peserta	didi 	diminta	mendis usi an	dengan	 elom o 	untu 	menja a 	
pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui.
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.	 engum ul an	 ata In ormasi

Peserta	didi 	diminta	mengum ul an	in ormasi data	dari	 er agai	sum er	
se erti 	mem a a	 u u	sis a 	men ari	di	internet 	atau	men ari	di	 er usta aan	
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

d.	 engasosiasi enalar

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mengolah	 dan	 menganalisis	 data	 atau	 in ormasi	
yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan 
yang telah dirumuskan (menyempurnakan jawaban sementara yang telah 
dirumus an	dalam	 elom o .

	 Peserta	 didi 	 diminta	 untu 	 mendis usi an	 di	 dalam	 elom o 	 untu 	
mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah 
dirumuskan.

e. Mengomunikasikan

1 	 Peserta	didi 	dalam	 elom o 	diminta	mem resentasi an	hasil	sim ulan	
dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 elom o 	lain	diminta	mem eri	tangga an	atas	hasil	sim ulan	 elom o 	
yang melakukan presentasi.

	 Peserta	 didi 	 ersama	 guru	 mengam il	 sim ulan	 atas	 ja a an	 dari	
pertanyaan.

c. egiatan	Penutu 	
a.	 Peserta	didi 	diminta	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	

dengan penguasaan materi.

b. Peserta didik diberi pesan moral.

c. Peserta didik diingatkan untuk menyempurnakan laporan hasil diskusi 
kelompok tentang jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dan 
membaca materi pada sub-subbab berikutnya.

d. Guru menyampaikan salam penutup.

Pertemuan  kesembilan dan kesepuluh

a. Pendahuluan
a. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.

b. Peserta didik bersama guru mengondisikan kelas.
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c. Guru dan peserta didik mengaitkan kompetensi yang sudah dipelajari  tentang   
sistem kerja paksa dengan kebijakan pemerintah kolonial lainnya, yaitu sistem 
sewa tanah.

d. Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran dari guru 
tentang pengaruh sewa tanah bagi masyarakat Indonesia.

e. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 
4–5 orang.  

b. egiatan	Inti	 Discovery Learning
a. Menentukan tujuan pencarian

1 	 Peserta	didi 	diminta	untu 	mengamati	gam ar	 e un	ra a	 ogor	se erti	
tampak pada gambar di bawah.

	 uru	 menam ah an	 in ormasi	 ah a	 e un	 a a	 ogor	 meru a an	
salah satu peninggalan pemerintah Inggris. Inggris memerintah Indonesia 
ada	tahun	1 11 1 1 .	In ormasi	 eri ut	ini	da at	diguna an	guru	untu 	

memperkaya materi.

Sum er 		htt segiem at. om aneh uni

am ar	1. 	 e un	 a a	 ogor	se agai	salah	satu	 eninggalan	 emerintah	Inggris	di	Indonesia
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	 erdasar an	hasil	 engamatan	gam ar	 terse ut 	 eserta	didi 	 a il	dari	
kelompok diminta mendiskusikan di dalam kelompok dan menuliskan 
hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan di papan tulis. Sebagai 
ontoh 	 lasan	 Inggris	menjajah	 Indonesia 	hu ungan	antara	 enjajahan	

Inggris dan sistem sewa tanah.

	 uru	dan	 eserta	didi 	men e a ati	lang ah lang ah	untu 	menemu an	
jawaban.

.	 engidenti asi engum ul an	 ata In ormasi

Peserta	didi 	diminta	mengum ul an	in ormasi data	dari	 er agai	sum er	
seperti membaca buku siswa, mencari di internet, atau mencari di perpustakaan 
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

.	 em eri asi

1 	 Peserta	didi 	memilih	dan	memilah	in ormasi	 ang	sesuai	dengan	tujuan	
penyelidikan.

	 asil	 eri asi	menjadi	 ahan	untu 	menari 	 esim ulan.

d. Menarik kesimpulan

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mengolah	 dan	 menganalisis	 data	 atau	 in ormasi	
yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan 
yang telah dirumuskan (menyempurnakan jawaban sementara yang telah 
dirumus an	dalam	 elom o .

	 Peserta	didi 	diminta	untu 	 erdis usi	dalam	 elom o 	untu 	mengam il	
kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

e. Mengomunikasikan

1 	 Peserta	didi 	dalam	 elom o 	diminta	mem resentasi an	hasil	sim ulan	
dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 elom o 	lain	diminta	mem eri	tangga an	atas	hasil	sim ulan	 elom o 	
yang melakukan presentasi.

	 Peserta	 didi 	 ersama	 guru	 mengam il	 sim ulan	 atas	 ja a an	 dari	
pertanyaan.
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Hasil Pemerintahan Raffles

uru	 da at	 menam ah an	 in ormasi	 tentang	 emerintahan	 a es	 di	
Indonesia.	 a es	 er restasi	men elidi i	 ora	dan	 auna	Indonesia 	meneliti	
peninggalan-peninggalan kuno seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, 
Sastra	 Ja a 	 serta	 an a 	 hal	 lainn a.	 asil	 enelitiann a	 di	 Pulau	 Ja a	
dituliskannya pada sebuah buku berjudul History of Java, yang menceritakan 
mengenai	sejarah	Pulau	Ja a.

alam	 idang	 emerintahan 	 a es	 mela u an	 e era a	 e ija an	
sebagai berikut.

• em agi	Pulau	Ja a	menjadi	1 	 eresidenan.
• Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa 

pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat.
• Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya 

yang mereka peroleh secara turun-temurun.
• Sistem juri ditetapkan dalam pengadilan.

Bidang Ekonomi dan Keuangan 

Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, penghapusan 
pajak hasil bumi (contingenten 	 dan	 sistem	 en erahan	 aji 	 verplichte 
leverantie 	 ang	sudah	ditera an	seja 	 aman	 	serta	meneta an	sistem	
sewa tanah (landrent .		

Bidang Ilmu Pengetahuan 

• itulisn a	 u u	 erjudul	History of Java.
• a es	 juga	 a ti 	 mendu ung	 Bataviaach Genootschap, sebuah 

perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
• itemu ann a	 unga	 a esia	 rnoldi.
• irintisn a	 e un	 a a	 ogor.

c. egiatan	Penutu 	
1 	 Peserta	didi 	diminta	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	

dengan penguasaan materi.

	 Peserta	 didi 	 di eri	 esan	 tentang	 moral	 aitan	 sisi	 ositi 	 dan	 negati 	
emerintahan	 a es.	 Peserta	 didi 	 diaja 	 jujur	 untu 	 menga ui	 ah a	
a es	juga	 erjasa	dalam	 e era a	 idang	di	Indonesia.
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	 Peserta	 didi 	 diingat an	 untu 	 men em urna an	 la oran	 hasil	 dis usi	
kelompok tentang jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dan 
membaca materi pada sub-subbab berikutnya.

	 uru	men am ai an	salam	 enutu .

Pertemuan  kesebelas dan keduabelas

a. Pendahuluan
a. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.

b. Peserta didik bersama guru mengondisikan kelas.

c. Guru dan peserta didik mengaitkan kompetensi yang sudah dipelajari  tentang   
sistem sewa tanah dengan kebijakan pemerintah kolonial lainnya, yaitu sistem 
tanam paksa.

d. Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran dari guru 
tentang pengaruh  tanam paksa bagi masyarakat Indonesia.

e. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 
4–5 orang.  

b. egiatan	inti				
a. Mengamati

1 	 Peserta	didi 	diminta	untu 	mengamati	gam ar	 tanaman	 ang	dijadi an	
komoditas sistem tanam paksa di Indonesia.

Sumber 	 . a u rmans ah. om 	te nis udida a. logs ot. o.id 	 . rodu naturalnusantara. om

Gambar 4.9 a 	 anaman	teh 	 	tanaman	 o i 	dan	 	tanaman	 a ao	se agai	tanaman	e s or	utama	
Belanda dari Indonesia.
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	 uru	 menam ah an	 in ormasi	 ah a	 sistem	 tanam	 a sa	 terse ut	
memberikan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial.

	 erdasar an	hasil	 engamatan	gam ar	 terse ut 	 eserta	didi 	 a il	dari	
kelompok diminta mendiskusikan di dalam kelompok dan menuliskan hal-
hal	 ang	 ingin	 di etahui	 dari	 hasil	 engamatan	 di	 a an	 tulis.	 ontoh 	
waktu pelaksanaan tanam paksa, dampak tanam paksa, akhir sistem tanam 
paksa.

	 Peserta	didi 	diaja 	untu 	men ele si	a a ah	hal hal	 ang	ingin	di etahui	
sudah	 sesuai	 dengan	 tujuan	 em elajaran.	 Ji a	 elum 	 dengan	 anduan	
guru peserta didik diminta untuk memperbaiki.

	 Ji a	 hal hal	 ang	 ingin	 di etahui	 elum	 semuan a	 men a u 	 tujuan	
pembelajaran, guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait dengan 
tujuan pembelajaran.

b. Menanya

1 	 Peserta	didi 	diminta	mendis usi an	dalam	 elom o 	untu 		merumus an	
pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan 
gambar komoditas tanam paksa. Pertanyaan diarahkan pada hal-hal 
yang substantif yang terkait dengan tujuan pembelajaran, seperti contoh 
eri ut 	 enga a	 emerintah	 olonial	menera an	sistem	tanam	 a sa 	

Bagaimana penyimpangan yang terjadi dalam sistem tanam paksa? 
Bagaimana dampak sistem tanam paksa bagi masyarakat Indonesia?

	 Salah	satu	 eserta	didi 	dari	 a il	 elom o 	diminta	menulis an	rumusan	
pertanyaan di papan tulis.

	 Peserta	 didi 	 diminta	 erdis usi	 dalam	 elom o 	 untu 	 menja a 	
pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui.

.	 engum ul an	 ata In ormasi

Peserta	didi 	diminta	mengum ul an	in ormasi data	dari	 er agai	sum er	
se erti 	mem a a	 u u	sis a 	men ari	di	internet 	atau	men ari	di	 er usta aan	
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

d.	 engasosiasi enalar

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mengolah	 dan	 menganalisis	 data	 atau	 in ormasi	
yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan 
yang telah dirumuskan (menyempurnakan jawaban sementara yang telah 
dirumus an	dalam	 elom o .
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	 Peserta	didi 	diminta	untu 	 erdis usi	dalam	 elom o 	untu 	mengam il	
kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

e. Mengomunikasikan

1 	 Peserta	didi 	dalam	 elom o 	diminta	mem resentasi an	hasil	sim ulan	
dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 elom o 	lain	diminta	mem eri	tangga an	atas	hasil	sim ulan	 elom o 	
yang melakukan presentasi.

	 Peserta	 didi 	 ersama	 guru	 mengam il	 sim ulan	 atas	 ja a an	 dari	
pertanyaan.

c. egiatan	Penutu 	
a.	 Peserta	didi 	diminta	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	

dengan penguasaan materi.

b. Peserta didik diberi pesan tentang moral berkaitan dengan tanam paksa dan 
hubungannya dengan kehidupan bangsa Indonesia saat ini.

c. Peserta didik diingatkan untuk menyempurnakan laporan hasil diskusi 
kelompok tentang jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dan 
membaca materi pada sub-subbab berikutnya.

d. Guru menyampaikan salam penutup.

Pertemuan  ketigabelas dan keempatbelas 

a. Pendahuluan
a. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.

b. Peserta didik bersama guru mengondisikan kelas.

c. Guru dan peserta didik mengaitkan kompetensi yang sudah dipelajari  tentang   
pengaruh berbagai kebijakan pemerintah kolonial terhadap kehidupan bangsa 
Indonesia.

d. Peserta didik menyimak motivasi gambar Benteng Sao Paulo sebagai salah 
satu bukti eksistensi Portugis di Maluku.

e. Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran dari guru 
tentang perlawanan terhadap persekutuan dagang.

f. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 
4–5 orang.  
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b. egiatan	Inti	 Project Based Learning

a. Mengamati

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 untu 	 mengamati	 to oh	 erla anan	 terhada 	
persekutuan dagang  pada Gambar 4.

	 uru	menam ah an	 in ormasi	 ah a	 etiga	 to oh	 terse ut	 meru a an	
pemimpin perjuangan melawan persekutuan dagang bangsa-bangsa Barat 
di Indonesia.

	 erdasar an	hasil	 engamatan	gam ar	 terse ut 	 eserta	didi 	 a il	dari	
kelompok diminta mendiskusikan di dalam kelompok dan menuliskan hal-
hal	 ang	 ingin	 di etahui	 dari	 hasil	 engamatan	 di	 a an	 tulis.	 ontoh 		
latar belakang perlawanan, proses perlawanan, dan akhir perlawanan.

	 Peserta	didi 	diaja 	untu 	men ele si	a a ah	hal hal	 ang	ingin	di etahui	
sudah	 sesuai	 dengan	 tujuan	 em elajaran.	 Ji a	 elum 	 dengan	 anduan	
guru peserta didik diminta untuk memperbaiki.

	 Ji a	 hal hal	 ang	 ingin	 di etahui	 elum	 semuan a	 men a u 	 tujuan	
pembelajaran, guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait dengan 
tujuan pembelajaran.

b. Menanya

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 erdis usi	 dalam	 elom o 	 untu 	 merumus an	
pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan 
tokoh perlawanan terhadap persekutuan dagang bangsa-bangsa Barat. 
Pertanyaan diarahkan pada hal-hal yang substantif yang terkait dengan 
tujuan	 em elajaran 	se erti	 ontoh	 eri ut 	 enga a	terjadi	 erla anan	
rakyat di berbagai daerah terhadap persekutuan dagang bangsa Barat? 
Bagaimana proses dan hasil perlawanan terhadap bangsa Barat?

Sum er 	htt s .google. o.id sear h hl en site imgh t m is h sour e h i 1 ih

am ar	 . 	 a 	Sultan	 asanuddin 	 	Sultan	Is andar	 uda 	dan	 	Sultan	 haerun	

a 	 	 	 	 	 	 	 	 			



1 								 u u	 uru	 elas	 III	S P s

	 Salah satu peserta didik dari wakil kelompok diminta menuliskan rumusan 
pertanyaan di papan tulis.

	 Peserta	didi 	diminta	mendis usi an	dengan	 elom o 	untu 	menja a 	
pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui.

c. Merencanakan Proyek

1 	 Peserta	 didi 	 meren ana an	 se uah	 ro e 	 oster	 erla anan	 ra at	
Indonesia dalam melawan persekutuan dagang bangsa-bangsa Barat. 
Setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda dalam membuat poster 
perlawanan terhadap kongsi dagang.

	 Setia 	 elom o 	mem eroleh	 tugas	men usun	 oster	 tentang	salah	satu	
perlawanan rakyat Indonesia dalam menentang persekutuan dagang bangsa 
arat 	 ang	 terdiri	 dari 	 erla anan	 ra at	 alu u 	 erla anan	 ra at	

Sulawesi Selatan, Perlawanan rakyat Aceh, dan perlawanan Mataram.

	 Peserta	 didi 	 men usun	 jad al	 untu 	 mengum ul an	 in ormasi	 se ara	
individu, diskusi kelompok, dan pembuatan proyek kelompok. 

d. Melaksanakan proyek

Mengumpulkan informasi 	Se ara	indi idu	 eserta	didi 		mengum ul an	
in ormasi data	dari	 er agai	sum er	se erti 	mem a a	 u u	sis a 	men ari	di	
internet, atau mencari di perpustakaan untuk menjawab pertanyaan yang telah 
dirumuskan.

• Untuk memulai pencarian bahan menyusun proyek, guru dapat memberikan 
tugas individu seperti terdapat pada buku siswa.

1. Carilah buku, majalah, atau internet yang menceritakan tentang 
erla anan	ra at	terhada 	

.	 Pilihlah	salah	satu	 isah	 erla anan	terse ut

.	 a alah	dengan	se sama	latar	 ela ang 	 roses 	dan	a hir	 erla anan	
terse ut

4. Buatlah rangkuman tentang perlawanan tersebut dan tuliskan sepanjang 
1 	halaman	dan	tulis an	 omentarmu	terhada 	 erla anan	terse ut1

.	 u ar an	hasil	rang umanmu	dengan	 	temanmu	 ang	 er eda	judul	
u u	 ang	dirang um 	untu 	saling	mem a a	 ar a	teman

.	 atatlah	 elajaran	 enting	dari	 erla anan	terse ut

Aktivitas Individu
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• Setelah melaksanakan tugas individu, peserta didik melakukan diskusi 
kelompok untuk menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi 
tugasnya.

Diskusi kelompok 	Setelah	mem eroleh	in ormasi	se ara	indi idu 	 eserta	
didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyimpulkan tugas secara kelompok.

Menyusun poster 	setia 	 elom o 	men usun	 oster	tentang	 erla anan	
rakyat Indonesia melawan persekutuan dagang. Poster dapat dibuat secara 
sederhana, misalnya menggunakan kertas manila yang ditempel gambar 
pahlawan dan ditambah deskripsi singkat tentang latar belakang, proses, dan 
akhir perlawanan. Apabila memungkinkan, poster dapat didesain menggunakan 
program komputer untuk kemudian dicetak full colour.

Memajang poster 	 Poster	 hasil	 ro e 	 elom o 	 di ajang	 ada	 tem at	
yang telah ditentukan di dalam kelas. 

e. Mengomunikasikan

1 	 Se ara	 ergantian 	 eserta	 didi 	 mela u an	 unjung	 ar a	 e ada	
kelompok lain, sehingga memperoleh pengetahuan tentang hasil pencarian 
data kelompok lain.

	 Pada	 saat	 terjadi	 unjung	 ar a	 elom o 	 lain 	 salah	 satu	 anggota	
kelompok yang dikunjungi menjadi juru bicara dan menjelaskan.

	 Peserta	didi 	mela u an	 en atatan	hasil	 unjung	 ar a	 e ada	 elom o 	
lainnya.

	 Peserta	 didi 	 ersama	 guru	 mengam il	 sim ulan	 atas	 ja a an	 dari	
pertanyaan.

f. Evaluasi atas hasil kerja proyek kelompok dilakukan peserta didik dibantu 
guru

c. egiatan	Penutu 	
a.	 Peserta	 didi 	 diminta	mela u an	 re e si	 terhada 	 roses	 em elajaran	

terkait dengan penguasaan materi.

b. Peserta didik diberi pesan tentang moral kaitan perlawanan rakyat di 
berbagai daerah dalam menentang persekutuan dagang.

c. Peserta didik diingatkan untuk menyusun rangkuman tentang  materi yang 
telah dibahas dan membaca materi pada sub-subbab berikutnya.

d. Guru menyampaikan salam penutup.
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Pertemuan kelimabelas, keenambelas, dan ketujuhbelas

a. Pendahuluan
a. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan berdoa.

b. Peserta didik bersama guru mengondisikan kelas.

c. Guru dan peserta didik mengaitkan kompetensi yang sudah dipelajari  tentang   
perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang pemerintah 
kolonial.

d.	 Peserta	 didi 	 menerima	 in ormasi	 mengenai	 lu isan	 aden	 Saleh	 tentang	
erla anan	 i onegoro	 terhada 	 emerintah	 india	 elanda.	 uru	

menyampaikan secara singkat tentang riwayat lukisan tersebut dan memberikan 
ene anan	 ah a	 erla anan	 i onegoro	meru a an	salah	satu	 erla anan	

terhadap pemerintah Hindia Belanda.

e. Peserta didik menerima informasi topik dan tujuan pembelajaran dari guru 
tentang perlawanan terhadap pemerintah kolonial.

f. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 
4–5 orang.

b. egiatan	Inti	 Inquiry Learning
a. Merumuskan Topik

1 	 Peserta	didi 	diminta	untu 	mengamati	 eta	lo asi	 erla anan	mela an	
penjajah seperti tampak pada gambar di bawah.

Sum er 	htt ser asejarah. les. ord ress. om erla anan thd enjajah.j g 	
h 1 1

Gambar perlawanan terhadap Belanda. 
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	 Peserta	didi 	mela u an	 erumusan	to i 	 ang	a an	di ari	ja a ann a.	
arena	materin a	tentang	 erla anan	ra at	di	 er agai	daerah	terhada 	

pemerintah Hindia Belanda, peserta didik secara berkelompok dapat 
memilih salah satu perlawanan.

	 alam	 merumus an	 to i 	 guru	 da at	 mem antu	 eserta	 didi 	 untu 	
memperoleh tema yang berbeda.

b. Merumuskan pertanyaan

1 	 Peserta	didi 	merumus an	 e era a	 ertan aan	 ang	 erhu ungan	dengan	
latar belakang, proses, dan akhir perlawanan rakyat Indonesia di berbagai 
daerah dalam melawan pemerintah Hindia Belanda.

	 uru	mem antu	 eserta	didi 	agar	rumusan	masalah	tida 	melen eng	dari	
tujuan pembelajaran.

c. Mengumpulkan dan menganalisis data 

1 	 Peserta	 didi 	 mendis usi an	 di	 dalam	 elom o 	 strategi	 mem eroleh	
data, baik data dari perpustakaan, internet, dan sumber belajar lainnya.

	 Pengum ulan	data	da at	dila u an	se ara	indi idu	atau un	 elom o .

	 Setelah	 mem eroleh	 data 	 eserta	 didi 	 mela u an	 dis usi	 elom o 	
untuk menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan.

d. Menarik kesimpulan secara induktif

1 	 Peserta	 didi 	 dalam	 elom o 	 men im ul an	 hasil	 en arian	 dengan	
menyusun laporan singkat  sepanjang 1 halaman.

	 Peserta	didi 	dalam	 elom o 	diminta	mem resentasi an	hasil	sim ulan	
dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 elom o 	lain	diminta	mem eri	tangga an	atas	hasil	sim ulan	 elom o 	
yang melakukan presentasi. 

	 uru	 mem eri	 enguatan	 dan	 endalaman	 materi.	 ntu 	 mem eri an	
pengayaan dan pendalaman, guru dapat memberikan tugas sebagai berikut.
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1. unjungilah	 er usta aan	 se olah 	 emudian	 arilah	 u u	 tentang	
perlawanan atau perang yang terjadi di berbagai daerah Indonesia.

.	 Bacalah  buku tersebut dengan seksama. Cermati setiap tokoh yang 
berperan dalam peristiwa tersebut. 

.	 Tuliskan laporan singkat dengan format di bawah ini.
4. u ar an	hasil	 en arian	datamu	dengan	dua	temanmu	di	 elas

ama	Perla anan	 	......................................

No Nama Tokoh Peran dalam 
Peristiwa Nilai Keteladanan

5. Bacalah hasil pengamatan temanmu dan catatlah hal-hal yang 

Aktivitas Individu
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elum	 amu	 eroleh
c. egiatan	Penutu 	

a.	 Peserta	didi 	diminta	mela u an	re e si	terhada 	 roses	 em elajaran	ter ait	
dengan penguasaan materi.

b. Peserta didik diberi pesan moral tentang kaitan perlawanan rakyat di berbagai 
daerah dalam melawan pemerintah Hindia Belanda. Guru menekankan bahwa 
kegagalan perlawanan rakyat di berbagai daerah bukan karena bangsa Indonesia 
kalah dalam jumlah pasukan, tetapi karena kalah strategi dan persenjataan.

c. Peserta didik diingatkan untuk  membaca materi pada sub-subbab berikutnya.

d. Guru menyampaikan salam penutup.

J.		 aluasi	
1.	 Penilaian	 om etensi	Si a 	S iritual	dan	Sosial

a. Teknik penilaian

1 	 ser asi

b. Bentuk instrumen

1 	 em ar	Jurnal

c. Instrumen (Lampiran 1 	

.	 Penilaian	 om etensi	Pengetahuan

a. Teknik penilaian

1 	 ser asi

	 es	tulis

b. Bentuk instrumen

1 	 em ar	o ser asi

	 raian	

c. Instrumen (Lampiran 2 	

d. Pedoman penskoran dan penentuan nilai (Lampiran 2

.	 Penilaian	 om etensi	 eteram ilan

a. Teknik penilaian

1 	 Penilaian	 rodu
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	 Penilaian	 inerja

b. Bentuk instrumen

1 	 u ri 	 enilaian	 rodu

	 u ri 	 enilaian	 inerja

c. Instrumen (Lampiran 3 	

d. Pedoman penskoran dan penentuan nilai (Lampiran 3

.		Pem elajaran	 emedial
entu 	 ela sanaan	 em elajaran	remedial

1. Pemberian pembelajaran ulang, jika  jumlah peserta yang mengikuti remedial 
le ih	dari	 .

.	 Pem erian	 im ingan	se ara	 husus 	misaln a	 im ingan	 erorangan	ji a	jumlah	
eserta	didi 	 ang	mengi uti	remedial	ma simal	 .

.	 Pem erian	 tugas tugas	 elom o 	ji a	 jumlah	 eserta	 ang	mengi uti	 remedial	
le ih	dari	 	 	teta i	 urang	dari	 .

4. Pemanfaatan tutor teman sebaya. Semua pembelajaran remedial diakhiri dengan 
tes ulang. Pembelajaran remedial dan tes ulang dilaksanakan di luar jam tatap 
muka.

5. Pemberian bimbingan secara khusus dan perorangan bagi siswa yang  mengalami 
kesulitan.

6. Pemberian tugas-tugas atau perlakuan (treatment 	 se ara	 husus 	 ang	 si atn a	
penyederhanaan dari pelaksanaan pembelajaran reguler.

7. Setelah tugas selesai dikerjakan, peserta didik diberi ujian yang terkait dengan  
materi yang ditugaskan.

CONTOH LEMBAR PENILAIAN REMEDIAL

Se olah	 	S P	 egeri	..........
elas 	Semester		 	 III
ateri	 	 	Indi ator 		 	
anggal	 langan	 arian	
entu 	Soal	 	 	 raian	 tes	tertulis
an angan	 	
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No.
Nama 
siswa

Nilai 
ulangan

Indikator 
yang tidak 
dikuasai

Bentuk 
pembelajaran 

remedial

Nomor 
soal yang 

dikerjakan

Nilai 
remedial

Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

.

.

4.

5.

Keterangan 	

1.	 olom	1	diisi	dengan	nomor	urut	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	nama	 eserta	didi 	 ang	mengi uti	remedial.

.	 olom	 	diisi	dengan	nilai	ulangan	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	indi ator	 ang	tida 	di uasai	oleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	 entu 	 em elajaran	 ang	di eri an	 e ada	 eserta	didi 	
misalnya diberikan tugas khusus, tugas individu, dan sebagainya.

.	 olom	 	diisi	dengan	nomor	soal	 ang	di erja an	 eserta	didi 	saat	dila u an	
ulangan remedial. Nomor soal tersebut sesuai dengan indikator yang belum 
di a ain a tuntas.

.	 olom	 	diisi	dengan		nilai	remedial	 ang	di eroleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	hal hal	lain	 ang	diangga 	 erlu.

L.  Pengayaan
Perluasan Kolonialisme dan Imperialisme Barat dan Pengaruhnya bagi 

Perkembangan Masyarakat Indonesia

alian	 telah	 meng aji	 er agai	 sistem	 emerintahan	 dan	 e ija an	 e onomi 	
politik, dan sosial masyarakat Indonesia masa penjajahan di atas. Tentu kalian 
menemukan beberapa dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di 
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Indonesia.	Se arang 	mari	 ita	identi asi	 em ali	 e era a	 eru ahan	mas ara at	
Indonesia akibat kolonialisme dan imperialisme Barat.
1. Bidang Politik

Ciri yang menonjol dalam bidang politik adalah semakin hilangnya kekuasaan 
politik para penguasa Indonesia, yang beralih ke tangan Belanda. Apa saja buktinya?

• Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijaksanaan politik kerajaan, 
karena intervensinya terhadap berbagai kerajaan di Indonesia.

• e uasaan	 raja	 atau	 ara	 enguasa	 tradisional	 sema in	 merosot	 dan	 ah an	
semakin bergantung kepada kekuasaan asing. Sebagian kerajaan diambil alih 
atau di bawah kekuasaan-kekuasaan kolonial. 

• a ha 	se agai	 enguasa	 ri umi	di er e il 	 ah an	ada	 ang	diha us.	 ontoh 	
Status bupati sebagai penguasa tradisional dihapus dan kemudian dijadikan 
pegawai pernerintah yang digaji. Tanah-tanah lungguh, semakin lama semakin 
hilang.

• Akibat selanjutnya adalah munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia 
terhada 	Pemerintah	 india	 elanda.	 ita	a an	mem elajari	 er agai	 erla anan	
rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam subbab tersendiri di dalam bab ini.

.	Per em angan	 gama	 risten
Ada pendapat  yang menyatakan bahwa pada abad ke-7 sudah ada gereja di daerah 

a anuli.	 emudian	setelah	terjadi	 er em angan	ordo ordo	agama	 risten	di	 ro a 	
ada	a ad	 e 1 	 ara		misionaris	sudah	a ti 	di	 sia.	Juga	dise ut se ut	 ah a	 ada	
tahun	1 1	Imam	 dori o	de	 erdenonne	telah	 er unjung	 e	 e era a	 ela uhan	di	
Sumatra 	Ja a 	dan	 alimantan.	 amun 	masu n a	agama	 risten	 ada	a ad	1 	dan	
14 itu belum didukung bukti-bukti yang kuat.

Setelah	Portugis	datang	di	Indonesia 	a ti itas	 en e aran	agama	 risten	mulai	
meluas.	 Pen e aran	 agama	 risten	 risten	 atoli 	 sema in	 semara 	 setelah	
S an ol	juga	sam ai	di	 e ulauan	 alu u.	S an ol	dan	Portugis	 ang	sama sama	
mem a a	agama	 risten	 atoli .	 o oh	misionaris	 ang	a ti 	men e ar an	agama	
risten	 atoli 	di	 e ulauan	 alu u	adalah	 ransis us	 a erius.	

Sementara orang-orang Belanda lebih dominan dalam menyebarkan agama 
risten	Protestan.	 agaimana	 risten	 atoli 	mau un	 risten	Protestan	 emudian	
er em ang	 di	 er agai	 daerah	 di	 Indonesia 	 gama	 risten	 dise ar an	 se ara	

intensif disebarkan oleh para misionaris khusus. Para zending merupakan kelompok 
ang	sangat	 er eran	 esar	dalam	 en e aran	agama	 risten	di	Indonesia.

.	Perubahan Budaya dan Gaya Hidup
Perubahan pola hidup, tradisi, atau adat istiadat dan perkembangan di bidang seni 
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budaya yang lain juga terjadi. Budaya dan pola hidup Barat di tengah-tengah budaya 
tradisional menjadi pemandangan yang lazim. Selain itu muncul kelompok priyayi 
baru dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan dinas-dinas pernerintahan dengan 
gelar	dan	atri ut	se erti	 ri a i	 ang	sudah	ada.	 umah	mere a	di angun	dengan	
ola	dan	ling ungan	se erti	rumah	 ri a i	asli.	 alau	tam il	di	de an	umum 	mere a	

duduk di tengah terhromat, dan juga tidak mau melepas topinya. Pola hidup berpesta 
dengan disertai minum-minum juga mulai dikenal. Begitu juga, bahasa dan pakaian-
pakaian kebesaran gaya orang Barat mulai juga dikenal.

Elite bangsawan di lingkungan kerajaan mengalihkan perhatiannya ke bidang seni 
budaya karena merosotn a	 eran	 oliti 	mere a.	Se agai	 ontoh 	Pa u	 u ono	 	
memerintah an	disusunn a	Serat	 enthini	tentang	 engetahuan	tentang	misti 	Ja a.	
emudian	 ujangga	 raton	 Sura arta 	 aden	 ga ehi	 onggo arsito	 menulis	
ar a ar a	 er entu 	 rosa.	 ar an a	 ang	 u u 	 ter enal	 erjudul	 Pusta araja	
Pur a	 u u	 tentang	 aja aja	 ada	 aman	 uno .	Juga	 ang unegara	I 	 telah	
menulis	 ita 	 edatama.	 egitu	 juga	 Pa u	 lam	 III	 dan	 ameng u	 u ono	 	
pemimpin yang mendorong dan melindungi perkembangan seni budaya di istana.

4. Peru ahan	Sosial	dan	 emogra
a. Mobilitas sosial masyarakat 

Munculnya berbagai perusahaan swasta terutama pembukaan berbagai perkebunan 
di	 luar	 Ja a	 mengakibatkan munculnya gelombang transmigrasi. Buruh-buruh 
er e unan	di	Sumatra	 an a 	diam il	dari	orang orang	Ja a	 ang	 endudu n a	

sudah padat pada awal	a ad	 .	Pada	masa	Politi 	 tis 	 rogram	trasmigrasi	sema in	
meluas walaupun tujuan utamanya adalah untuk kepentingan Belanda, seperti 
memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja di perkebunan-perkebunan swasta Belanda. 

b. Penggolongan sosial
Golongan sosial yang muncul adalah Golongan Pribumi dan orang-orang Belanda 

dan Eropa lainnya serta keturunan Timur asing. Golongan Belanda dan Eropa 
merupakan kelompok yang paling elite dalam struktur sosial masyarakat.Adapun 
golongan timur asing biasanya mempunyai posisi yang kuat dalam perekonomian 
dan perdagangan. Contoh golongan timur asing ini adalah orang-orang Tiongkok, 
Arab, dan lain-lain.

c. Munculnya elit terdidik dan masyarakat perkotaan
Munculnya berbagai perusahaan swasta dan tuntutan memenuhi pegawai 

pemerintah menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di kota-kota. Hal ini yang 
mendorong lahirnya golongan elite terdidik di perkotaan. Walaupun jumlahnya 
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sedikit, tetapi sangat berperan dalam perkembangan pergerakan kemerdekaan 
selanjutn a.	 Pada	 a ad	  berdiri berbagai lembaga pendidikan modern yang 
didirikan masyarakat Indonesia sendiri. Interaksi elite terdidik di perkotaan melahirkan 
semangat berorganisasi hingga akhirnya muncul ikatan-ikatan kedaerahan yang pada 
a ad	 	mendorong	lahirn a	i atan	nasional	atau	 aham	 e angsaan.

d. Golongan buruh dan majikan

Golongan buruh dan majikan muncul seiring dengan berdirinya berbagai perusahaan 
dan	 a ri .	 Jenis	 e erjaan	mas ara at	 Indonesia	menjadi	 dinamis 	 u an	 han a	
berdasarkan faktor keturunan tetapi juga faktor pendidikan. Munculnya sekolah-
sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi swasta dan 
pemerintah telah memunculkan elite baru dalam struktur masyarakat Indonesia. Apa 
yang disebut dengan pegawai negeri seperti pada masa sekarang diterapkan oleh 
pemerintah Hindia Belanda?

e. Bidang Ekonomi

• Bergesernya perekonomian dari pertanian pangan menjadi industri dan 
perkebunan.

• alam	 idang	 erdagangan 	situasi	 ere onomian	tida 	sehat	 arena	mono oli	
dan	 enguasaan	 terhada 	 suatu	 daerah	 oloni 	 oleh	 enjajah.	 i atn a	
masyarakat Indonesia tidak mempunyai peran utama dalam perekonomian di 
Indonesia.

• engan	demi ian	ra at	Indonesia	mulai	mengenal	jenis	tanaman	 er e unan.	
Petani juga dikenalkan dengan sistem sewa tanah dan kerja paksa. 

• i enaln a	sistem	e onomi	uang	 agi	mas ara at	Indonesia 	 ang	se elumn a	
lebih didominasi oleh perekonomian barang. Pada masa kebijaksanaan 
kolonial liberal, sistem ekonomi uang ini sudah meresap sampai ke lingkungan 
masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari. Akibat sistem ekonomi uang ini, 
misaln a	mulai	di enal	utang iutang	uang.	 alam	mengerja an	lahan	 ertanian	
penduduk mulai mengenal peminjaman modal kepada pemilik modal. Mereka 
harus	 mengem ali an	 uang	 dengan	 sistem	 unga.	 ondisi	 ini	 mem er arah	
perekonomian masyarakat saat terjadi kegagalan panen. Sebab, uang dan 
bunganya harus dikembalikan secara penuh, sementara mereka tidak mempunyai 
penghasilan.
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• Munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda.

CONTOH LEMBAR PENILAIAN PENGAYAAN

Se olah		 	 	S P	 egeri	............

elas Semester		 	 III

an angan	 enga aan	

No. Nama Siswa Nilai 
Ulangam Bentuk Pengayaan

1.

.

.

4.

5.

.	Intera si	dengan	 rang	 ua	Peserta	 idi
Intera si	se ara	tertulis	atau	tida 	langsung	da at	dila u an	antara	lain	dengan

1.	 omuni asi	tertulis	antara	guru	dengan	orang	tua.

.	 eminta	orang	tua	i ut	memeri sa	dan	menandatangani	 e erjaan	rumah	 P .

.	 em u a	hu ungan	 omuni asi	 tele on 	S S 	 e mail 	 ortal	 intera ti 	 serta	
dorongan agar orang tua aktif berinteraksi dengan guru dan anak.

4. Selain itu kegiatan pekerjaan rumah yang melibatkan orang tua dengan anak dapat 
dikombinasikan dengan kunjungan (visit 	guru	 e	rumah.	

Pemantauan terhadap siswa dalam mengerjakan tugas individu maupun tugas 
kelompok adalah dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar monitoring seperti 
contoh berikut.  
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Lembar Monitoring Interaksi Sekolah dengan Orang Tua

No. Hari dan 
Tanggal

Tema, Subtema 
dan/atau Sub-

subtema
Judul Tugas

Tanda Tangan

Orang 
tua Guru

1. Ttd Ttd

.

.

4.

5.

LAMPIRAN PENILAIAN

1. Penilaian Sikap 

ama	Se olah	 	S P..............	

elas Semester	 	 III

ata	Pelajaran	 	IPS

No. Tanggal Nama Peserta 
Didik Catatan Perilaku Butir Sikap

1. 1 1

Zaenuri

• Tidak mengikuti 
salat	Jumat	 ang	
diselenggarakan di 
sekolah.

eta aan	

Sutarjo
• Mengganggu teman yang 

sedang berdoa  sebelum 
makan siang di kantin.

eta aan	
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. 1

Uci

• Mengajak temannya 
untuk berdoa sebelum 
pertandingan sepak bola 
di lapangan olah raga 
sekolah.

eta aan

Andreas
• Mengingatkan temannya 

untuk melaksanakan salat 
uhur	di	se olah.

Toleransi 
Beragama

. 1 11 1 inda

• Ikut membantu temannya 
untuk mempersiapkan 
perayaan keagamaan yang 
berbeda dengan agamanya 
di sekolah.

Toleransi 
Beragama

.	 Penilaian Aspek Pengetahuan

No. Butir Instrumen

1. Bagaimana dampak kebijakan kerja paksa bagi bangsa Indonesia?

. Bagaimana keuntungan penerapan tanam paksa bagi bangsa Indonesia?

. Jelas an	latar	u a a	Sultan	 aa ullah	mengusir	Portugis	dari	 alu u

4. Mengapa Sultan Hasanuddin tidak berhasil mengalahkan pasukan Belanda 
dalam perang Makassar?

5. Jelas an	 elemahan elemahan	sistem	se a	tanah	 ang	 erla u	 ada	masa	
enajajahan	Inggris	di	Indonesia

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai
S or	tia 	nomor	 	
ilai		 	Jumlah	s or
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.	 Penilaian	 s e 	 eteram ilan

No.
Nama 

peserta 
didik

Kemampuan 
presentasi 

(1-4)

Kemampuan 
bertanya 

(1-4)

Kemampuan 
menjawab 

(1-4)

Jumlah 
skor

1.

.

.

4.

5.

6.

7.

.

9.

1

st.

Keterangan:
1 	 entang	s or	antara	1

1	 	 urang
	 	 u u
	 	 ai

4 = Amat Baik
	 ilai	 	Jumlah	s or	di agi	

Subbab C. Tumbuh dan Berkembangnya Semangat Kebangsaan

Pertemuan kedelapanbelas dan kesembilanbelas  

a. egiatan	Pem elajaran
• Pendahuluan

1 	 Peserta	didi 	 ersama	guru		men am ai an	salam	dan	 erdoa.

	 Peserta	didi 	 ersama	guru	mengondisi an	 elas.
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	 uru	mem eri	moti asi 	menan a an	materi	 ang	 telah	 di elajari	 ada	
pertemuan sebelumnya tentang  perlawanan rakyat Indonesia di berbagai 
daerah. 

	 Peserta	didi 	menerima	in ormasi	to i 	dan	tujuan	 em elajaran	dari	guru.

	 Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri 
atas 4–5 orang.

b. egiatan Inti 

1 	 engamati

a 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mengamati	 u ti	 eninggalan	 masa	 ergera an	
nasional	 eru a	to oh	S I .

	 uru	menam ah an	 in ormasi	 tentang	 eranan	 to oh	dalam	 ergera an	
nasional Indonesia.

	 erdasar an	hasil	 engamatan 	 eserta	didi 	 	diminta	mendis usi an	di	
dalam kelompok dan menuliskan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil 
pengamatan, misalnya latar belakang pergerakan kebangsaan.

Sum er 	htt s id. interest. om ja a uhenda otret momentum sejarah endidi an edo teran
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d 	 Peserta didik diajak untuk menyeleksi apakah hal-hal yang ingin diketahui 
sudah	 sesuai	dengan	 tujuan	 em elajaran 	 Ji a	 elum 	dengan	 anduan	
guru peserta didik diminta untuk memperbaiki.

e 	 Ji a	 hal hal	 ang	 ingin	 di etahui	 elum	 semuan a	 men a u 	 	 tujuan	
pembelajaran, guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait dengan 
tujuan pembelajaran.

	 enan a

a 	 Peserta	 didi 	 diminta	 erdis usi	 dalam	 elom o 	 untu 	 	 merumus an	
pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan 
peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Pertanyaan diarahkan pada hal-
hal	 ang	 su stanti 	 ang	 ter ait	 dengan	 tujuan	 em elajaran.	 ontoh 	
Mengapa muncul pergerakan nasional Indonesia? Faktor apa saja yang 
melatarbelakangi pergerakan nasional Indonesia?  

	 Salah	satu	 eserta	didi 	dari	 a il	 elom o 	diminta	menulis an	rumusan	
pertanyaan di papan tulis.

	 Peserta	didi 	diminta	mendis usi an	dengan	 elom o 	untu 	menja a 	
pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui.

	 engum ul an	 ata In ormasi

Peserta	 didi 	 diminta	 mengum ul an	 in ormasi data	 untu 	 menja a 	
pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai sumber, seperti membaca 
Buku Siswa, mencari di internet, atau membaca buku di perpustakaan.

	 engasosiasi enalar

a 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mengolah	 dan	 menganalisis	 data	 atau	 in ormasi	
yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan 
yang telah dirumuskan (menyempurnakan jawaban sementara yang telah 
dirumus an	dalam	 elom o .

	 Peserta	didi 	diminta	untu 	 erdis usi	di	dalam	 elom o 	untu 	mengam il	
kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.
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	 engomuni asi an

a 	 Peserta	didi 	dalam	 elom o 	diminta	mem resentasi an	hasil	sim ulan	
dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 elom o 	lain	diminta	mem eri tanggapan atas hasil simpulan kelompok 
yang presentasi.

	 Peserta	 didi 	 ersama	 guru	 mengam il	 sim ulan	 atas	 ja a an	 dari	
pertanyaan.

c. egiatan	Penutu 	
1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mela u an	 re e si	 terhada 	 roses	 em elajaran	

terkait dengan penguasaan materi,  pendekatan, dan model pembelajaran yang 
digunakan.

	 Peserta	didi 	di eri	 esan	tentang		nilai	dan	moral.

	 Peserta	 didi 	 di eri	 tugas	 	 untu 	 men em urna an	 la oran	 hasil	 dis usi	
kelompok tentang jawaban atas  pertanyaan yang telah dirumuskan untuk 
dikumpulkan kepada guru.

	 Peserta	didi 	di eri	tugas	untu 	mem a a	materi	 ada	su a 	 eri utn a.

Pertemuan kedua puluh, kedua puluh satu, kedua puluh dua, kedua 
puluh tiga, kedua puluh empat, dan kedua puluh lima

a. egiatan	Pem elajaran		
• Pendahuluan

1 	 Peserta	didi 	 ersama	guru		men am ai an	salam	dan	 erdoa.

	 Peserta	didi 	 ersama	guru	mengondisi an	 elas.

	 uru	mem eri	a erse si 	menan a an	materi	 ang	 telah	di elajari	 ada	
pertemuan sebelumnya. 

	 Peserta	 didi 	 menerima	 moti asi	 dengan	 men an i an	 lagu	 Indonesia	
a a	dan	mela u an	i rar	Sum ah	Pemuda.

	 Peserta	didi 	menerima	in ormasi	to i 	dan	tujuan	 em elajaran	dari	guru.

	 Peserta	didi 	di agi	menjadi	 e era a	 elom o .	 ia 	 elom o 	 terdiri	
atas 4 – 5 orang.
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b. egiatan	inti	

1 	 Identi asi

a 	 Peserta	didi 	diminta	mengamati	gam ar	diorama	Sum ah	Pemuda.

	 Peserta	didi 	menerima	in ormasi	sing at	se agai	 engantar	 erhu ungan	
dengan peristiwa Sumpah Pemuda.   

	 erdasar an	 hasil	 engamatan	 gam ar	 diorama	 Sum ah	 Pemuda	 dan	
pengantar dari guru, peserta didik  diminta mendiskusikan di dalam 
kelompok dan menuliskan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil 
engamatan.	 ontoh 	 a	 ang	dima sud	Sum ah	Pemuda 	 agaimana	

latar belakang sumpah pemuda? Bagaimana makna sumpah pemuda.

	 emilih	 ema

a 	 Peserta	 didi 	 diaja 	 untu 	 men ele si	 	 tema	 mana	 ang	 te at	 untu 	
melakukan permainan peran. Contohnya, peran yang dipilih adalah 
ela sanaan	Sum ah	Pemuda	 	 to er	1 .

	 Setelah	 tema	 dise a ati 	 eserta	 didi 	 mendis usi an	 dalam	 elom o 	
langkah-langkah untuk bermain peran. 

	 en usun	S enario

a 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mengum ul an	 in ormasi data	 untu 	 menja a 	
pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai sumber, seperti membaca 
Buku Siswa, mencari di internet, atau membaca buku di perpustakaan.  

Sum er 	htt s m.tem o. o read ne s 1 1 1 sia a saja engaggas ongres sum ah emuda
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	 Peserta	 didi 	men im ul an	 dalam	 elom o 	 ronologi	 eristi a	 ang	
akan dijadikan tema bermain peran.  Peserta didik menentukan alur waktu 
dalam cerita dan tokoh-tokoh serta peranannya untuk menjadi dasar 
penyusunan sekenario bermain peran.

	 ua	 atau	 tiga	 elom o 	 da at	 diga ung	 untu 	menjadi	 satu	 tim	 dalam	
bermain peran. Selanjutnya, dalam kelompok peserta didik berbagai tugas 
dalam penyusunan sekenario, peralatan untuk bermain peran, jadwal 
latihan, dan susunan panitia.

	 Permainan

a 	 Setelah	 ersia an	 sudah	 matang 	 dila u an	 ermainan	 eran 	 misaln a	
roses	 ersia an	dan	 ela sanaan	 ongres	Pemuda	II.

	 elom o 	lain	diminta	mengamati	jalann a	 eran.

	 is usi	dan	 aluasi

a 	 Setelah	 ermainan	 eran	selesai 	dila u an	dis usi	dan	e aluasi.	Penonton	
da at	 mengaju an	 ertan aan	 dan	 on rmasi	 eran	 ang	 aru	 saja	
dilakukan.

	 Peserta	didi 	men im ul an	materi	 ang	 aru	saja	dimain an	 eran.

c. egiatan	Penutu 	
1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mela u an	 re e si	 terhada 	 roses	 em elajaran	

terkait dengan penguasaan materi,  pendekatan, dan model pembelajaran yang 
digunakan.

	 Peserta	didi 	di eri	 esan	tentang		nilai	dan	moral.

	 Peserta	 didi 	 di eri	 tugas	 	 untu 	 men em urna an	 la oran	 hasil	 dis usi	
kelompok tentang jawaban atas  pertanyaan yang telah dirumuskan untuk 
dikumpulkan kepada guru.

	 Peserta	didi 	di eri	tugas	untu 	mem a a	materi	 ada	su a 	 eri utn a.

Pertemuan kedua puluh empat, kedua puluh lima, dan kedua puluh enam 

a. egiatan	Pem elajaran		

• Pendahuluan

1 	 Peserta	didi 	 ersama	guru		men am ai an	salam	dan	 erdoa.
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	 Peserta	didi 	 ersama	guru	mengondisi an	 elas.

	 uru	mem eri	moti asi 	menan a an	materi	 ang	 telah	 di elajari	 ada	
pertemuan sebelumnya. 

	 Peserta	didi 	menerima	in ormasi	to i 	dan	tujuan	 em elajaran	dari	guru.

	 uru	 mem eri an	 moti asi	 tentang	 entingn a	 materi	 em elajaran		
Pergerakan Kebangsaan pada Masa Pendudukan Jepang.

	 Peserta	didi 	di agi	menjadi	 e era a	 elom o .	 ia 	 elom o 	 terdiri	
atas 4–5 orang.

b. egiatan	inti	

1 	 engamati

a 	 uru	meminta	 ara	sis a	mem erhati an	uraian	 eri ut.

	 uru	 mem antu	 sis a	 mengamati	 gam ar	 di	 atas	 dengan	 mem eri an	
informasi kondisi anak-anak tersebut dengan penderitaan pada masa 
enjajahan	 Je ang.	 uru	 juga	 da at	 menam il an	 gam ar	 lainn a	
ang	meru a an	 eninggalan	 enjajah	 Je ang	 ang	 lain 	misaln a	 lagu	
imiga o 	tentara	Peta 	dan	 enteng	Je ang.			

Sum er 	htt roda log. om 1 1 romusha erja a sa soe arno untu je ang ang mem unuh ji a
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	 erdasar an	 hasil	 engamatan	 gam ar 	 eserta	 didi 	 diminta	
mendiskusikan di dalam kelompok dan menuliskan hal-hal yang ingin 
di etahui	dari	hasil	 engamatan.	 ontoh 	 ondisi	mas ara at	 ada	masa	
enjajahan	Je ang	 ergera an	nasional	masa	 enjajahan	Je ang.

d 	 Peserta	didi 	diaja 	untu 	men ele si	a a ah	hal hal	 ang	ingin	di etahui	
sudah	 sesuai	 dengan	 tujuan	 em elajaran 	 Ji a	 elum	 dengan	 anduan	
guru, peserta didik diminta untuk memperbaiki.

e 	 Ji a	 hal hal	 ang	 ingin	 di etahui	 elum	 semuan a	 men a u 	 	 tujuan	
pembelajaran. Selanjutnya, guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait 
dengan tujuan pembelajaran.

	 enan a

a 	 Peserta	didi 	diminta	mendis usi an	dalam	 elom o 	untu 		merumus an	
pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan 
peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Pertanyaan diarahkan pada hal-hal 
ang	su stanti 	 ter ait	dengan	 tujuan	 em elajaran.	 ontoh 	 agaimana	
roses	 edatangan	Je ang	 e	Indonesia 	 agaimana	 ondisi	mas ara at	
masa	 endudu an	 Je ang 	 agaimana	 ergera an	 nasional	 ada	 masa	
endudu an	Je ang

	 Salah	satu	 eserta	didi 	dari	 a il	 elom o 	diminta	menulis an	rumusan	
pertanyaan di papan tulis.

	 Peserta	didi 	diminta	mendis usi an	dengan	 elom o 	untu 	menja a 	
pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui.

	 engum ul an	 ata In ormasi

Peserta	 didi 	 diminta	 mengum ul an	 in ormasi data	 untu 	 menja a 	
ertan aan	 ang	 telah	 dirumus an	 dari	 er agai	 sum er 	 se erti 	mem a a	

Buku Siswa, mencari di internet, atau membaca buku di perpustakaan.

	 engasosiasi enalar

a 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mengolah	 dan	 menganalisis	 data	 atau	 in ormasi	
yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan 
yang telah dirumuskan (menyempurnakan jawaban sementara yang telah 
dirumus an	dalam	 elom o .

	 Peserta	 didi 	 diminta	 untu 	 mendis usi an	 di	 dalam	 elom o 	 untu 	
mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah 
dirumuskan.
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	 engomuni asi an

a 	 Peserta	didi 	dalam	 elom o 	diminta	mem resentasi an	hasil	sim ulan	
dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

	 elom o 	lain	diminta	mem eri	tangga an	atas	hasil	sim ulan	 elom o 	
yang melakukan presentasi.

	 Peserta	 didi 	 ersama	 guru	 mengam il	 sim ulan	 atas	 ja a an	 dari	
pertanyaan. 

c. egiatan	Penutu 	
1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mela u an	 re e si	 terhada 	 roses	 em elajaran	

terkait dengan penguasaan materi,  pendekatan, dan model pembelajaran yang 
digunakan.

	 Peserta	didi 	di eri	 esan	tentang		nilai	dan	moral.

	 Peserta	 didi 	 di eri	 tugas	 	 untu 	 men em urna an	 la oran	 hasil	 dis usi	
kelompok tentang jawaban atas  pertanyaan yang telah dirumuskan untuk 
dikumpulkan kepada guru.

	 Peserta	didi 	di eri	tugas	untu 	mem a a	materi	 ada	su a 	 eri utn a.

Pertemuan kedua puluh tujuh dan kedua puluh delapan 

a. Pendahuluan
a. Peserta didik bersama guru  menyampaikan salam dan berdoa. 

b. Peserta didik bersama guru mengondisikan kelas. 

.	 uru	 mem eri	 moti asi 	 menan a an	 materi	 ang	 telah	 di elajari	 ada	
pertemuan sebelumnya. 

d. Peserta didik menerima informasi tentang topik dan tujuan pembelajaran dari 
guru. 

e. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 
4–5 orang. 

b. 	 egiatan	Inti	 Outdoor Learning

a. Menentukan objek

1 	 Peserta	didi 	diminta	mem a a	 u u	sis a	tentang	 eru ahan	 ehidu an	
masyarakat Indonesia pada masa penjajahan.
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	 Setelah	men ima 	in ormasi	dari	 u u 	 eserta	didi 	diminta	mendis usi an	
dalam kelompok dan menuliskan hal-hal yang  memungkinkan untuk dicari 
buktinya di lingkungan sekitar tentang bukti-bukti perubahan kehidupan 
masyarakat pada masa penjajahan.

	 alam	 im ingan	 guru 	 eserta	 didi 	 menentu an	 lo asi	 ang	 a an	
dikunjungi dalam kegiatan outdoor learning. Apabila terdapat museum 
di sekitar lokasi, peserta didik dapat diajak ke museum. Apabila terdapat 
benda-benda peninggalan sejarah masa penjajahan lainnya, peserta didik 
dapat diajak ke lokasi peninggalan sejarah tersebut.

b. Merumuskan pertanyaan

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mengidenti asi	 eru ahan eru ahan	 a i at	
penjajahan pada masa kolonial pada objek yang akan dikunjungi.  

	 Pertan aan	 dise a ati	 di	 dalam	 elas.	 uru	 da at	 mem antu	 dengan	
memberikan lembar kerja yang digunakan pada saat pembelajaran di luar 
kelas. 

.	 unjungan	 e	lo asi

1 	 uru	 mem im ing	 eserta	 didi 	 di	 lo asi	 unjungan 	 mem eri an	
informasi tentang objek yang dikunjungi. 

	 Peserta	didi 	mela u an	 enggalian	in ormasi	se ara	 er elom o .

	 Peserta	 didi 	 diminta	 mengum ul an	 in ormasi data	 untu 	 menja a 	
pertanyaan yang telah dirumuskan dari  objek yang dikunjungi. 

	 Peserta	didi 	da at	diarah an	mengunjungi	o je o je 	 ang	 erhu ungan	
dengan perubahan kehidupan masa penjajahan ataupun mewawancarai 
penjaga museum, pelaku sejarah, atau narasumber lainnya.

d.	 sosiasi	dan	 e e si

1 	 Peserta	 didi 	 diminta	 mengolah	 dan	 menganalisis	 data	 atau	 in ormasi	
yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan 
yang telah dirumuskan (menyempurnakan jawaban sementara yang telah 
dirumus an	dalam	dis usi	a al	di	dalam	 elom o .

	 Peserta	didi 	diminta	untu 	 erdis usi	di	dalam	 elom o 	untu 	mengam il	
kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan. 

	 Peserta	didi 	 se ara	 er elom o 	di eri	 tugas	untu 	merumus an	si a 	
berkaitan dengan objek sejarah yang telah dikunjungi.
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1. Bentuklah kelompok dengan anggota 4-5 orang.
.	 Lakukan pengamatan terhadap berbagai peninggalan sejarah pada 

masa penjajahan.
.	 is usi an	 ma na	 ang	 da at	 diam il	 dari	 eninggalan	 sejarah	

tersebut.
4. is usi an	 agaimana	 si a 	 alian	 terhada 	 eninggalan	 sejarah	

tersebut?

Bentuk Peninggalan Makna bagi 
Kehidupan Sekarang

Cara Melestarikan 
Peninggalan

c. egiatan	Penutu 	
a. Peserta didik diberi kuis secara lisan. 

.	 Peserta	 didi 	 diminta	 mela u an	 re e si	 terhada 	 roses	 em elajaran	
terkait dengan penguasaan materi,  pendekatan, dan model pembelajaran yang 
digunakan. 

c. Peserta didik diberi pesan tentang  nilai dan moral tentang makna peninggalan 
sejarah pada masa penjajahan. 

d. Peserta didik diingatkan untuk menyempurnakan jawaban atas  pertanyaan 
yang telah dirumuskan untuk dikumpulkan kepada guru. 

e. Peserta didik diingatkan untuk membaca materi pada pada  subtema berikutnya. 

Aktivitas Kelompok
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N. Evaluasi 
1. Penilaian	 om etensi	Si a 	S iritual	dan	Sosial

a. Teknik penilaian

	1 	 ser asi

b. Bentuk instrumen

	1 	 em ar	Jurnal

c. Instrumen (lampiran 1 	

.	 Penilaian	 om etensi	Pengetahuan

a. Teknik penilaian

	1 	 ser asi

	 	 es	tulis

b. Bentuk instrumen

	1 	 em ar	o ser asi

	 	 raian	

c. Instrumen (lampiran 2 	

d. Pedoman penskoran dan penentuan nilai (lampiran 2

.	 Penilaian	 om etensi	 eteram ilan

a. Teknik penilaian

1 	 Penilaian	 rodu

	 Penilaian	 inerja

b. Bentuk instrumen

1 	 u ri 	 enilaian	 rodu

	 u ri 	 enilaian	 inerja

c. Instrumen (lampiran 3 	

d. Pedoman penskoran dan penentuan nilai (lampiran 3
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.		Pem elajaran	 emedial
entu 	 ela sanaan	 em elajaran	remedial

1. Pemberian pembelajaran ulang, jika jumlah peserta yang mengikuti remedial 
le ih	dari	 .

.	 Pem erian	 im ingan	se ara	 husus 	misaln a	 im ingan	 erorangan 	ji a	jumlah	
eserta	didi 	 ang	mengi uti	remedial	ma simal	 .

.	 Pem erian	 tugas tugas	 elom o 	ji a	 jumlah	 eserta	 ang	mengi uti	 remedial	
le ih	dari	 	 	teta i	 urang	dari	 .

4. Pemanfaatan tutor teman sebaya. Semua pembelajaran remedial diakhiri dengan 
tes ulang. Pembelajaran remedial dan tes ulang dilaksanakan di luar jam tatap 
muka.

5. Pemberian bimbingan secara khusus dan perorangan bagi siswa yang  mengalami 
kesulitan.

6. Pemberian tugas-tugas atau perlakuan (treatment 	 se ara	 husus 	 ang	 si atn a	
penyederhanaan dari pelaksanaan pembelajaran reguler.

7. Setelah tugas selesai dikerjakan, peserta didik diberi ujian yang terkait dengan  
materi yang ditugaskan.

CONTOH LEMBAR PENILAIAN REMEDIAL

Se olah	 	S P	 egeri	..........

elas 	Semester		 	 III

ateri	 	 	Indi ator 		 	

anggal	 langan	 arian	

entu 	Soal	 	 	 raian	 tes	tertulis

an angan	 	

		 5

No.
Nama 
siswa

Nilai 
ulangan

Indikator 
yang tidak 
dikuasai

Bentuk 
pembelajaran 

remedial

Nomor 
soal yang 

dikerjakan

Nilai 
remedial

Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.
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.

.

4.

5.

Keterangan 	

1.	 olom	1	diisi	dengan	nomor	urut	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	nama	 eserta	didi 	 ang	mengi ut	remedial.

.	 olom	 	diisi	dengan	nilai	ulangan	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	indi ator	 ang	tida 	di uasai	oleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	 entu 	 em elajaran	 ang	di eri an	 e ada	 eserta	didi 	
misalnya diberikan tugas khusus, tugas individu, dan sebagainya.

.	 olom	 	diisi	dengan	nomor	 soal	 ang	di erja an	 eserta	didi 	 saat	dila u an	
ulangan remedial. Nomor soal tersebut sesuai dengan indikator yang belum 
di a ain a tuntas.

.	 olom	 	diisi	dengan		nilai	remedial	 ang	di eroleh	 eserta	didi .

.	 olom	 	diisi	dengan	hal hal	lain	 ang	diangga 	 erlu.

P.  Pengayaan
1. Sejarah	Pendudu an	Je ang	di	Indonesia

a. u ungan	Je ang	Indonesia	Se elum	P 	II

a an	mulai	ada	hu ungan	antara	Indonesia	dengan	Je ang 	 u ungan	Je ang	
Indonesia	telah	terjalin	jauh	se elum	 endudu an	Je ang	di	Indonesia.	 amun 	
se ara	intensi 	hu ungan	terse ut	terjalin	seja 	tahun	1 an.	Se agai	dam a 	
risis	e onomi	 ada	masa	terse ut	di	Indonesia 	Je ang		 ang	telah	maju	dalam	

hal industri dan ekonomi segera melakukan penembusan ekonomi secara damai. 
Pada	 a tu	 itu 	 Je ang	 an a 	 menda at	 sim ati	 dari	 ra at	 Indonesia	 ang	
men am ut	gem ira	 arang arang	Je ang	 ang	murah	dan	 ela anan	di	 to o
to o	 ang	 so an	 serta	mengagum an.	 amun 	menjelang	 a hir	 tahun	 1 an 	
erdagangan	 Je ang	 di	 ila ah	 Indonesia	 turun	 drastis.	 itam ah	 lagi	 setelah	
memasu i	 tahun	 1 	 meri a	 Seri at	 mem atal an	 erjanjian	 erdagangan	
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dengan	Je ang	dan	mulai	mela u an	em argo	terhada 	 engiriman	 ahan ahan	
strategis	 e	 Je ang.	 al	 ini	menga i at an	 sema in	 entingn a	 arti	 Indonesia	
agi	Je ang.
Je ang	 menunju an	 minatn a	 ang	 serius	 untu 	 Indonesia	 setelah	 terjadi	

risis	 dunia	 ada	 tahun	 1 .	 al	 ini	 ter u ti	 dengan	 ersia an	 ang	 telah	
di uatn a	 sesudah	 Perang	 unia	 I 	 eru a	 en elidi an en elidi an	 daerah	
strategis 	misaln a	di	 erairan	Singa ura iau.	Pen elidi en elidi 	 ang	di irim	
menyamar sebagai nelayan. Begitu pula, di daerah-daerah penting pedalaman 
dilakukan oleh penyelidik-penyelidik yang menyamar sebagai pedagang, 
pengusaha penggergajian kayu di hutan-hutan, ataupun menjadi wartawan dan 
juru potret.

alam	 erdagangan	 dunia 	 erja	 sama	 antara	 Indonesia	 dan	 Je ang	 dalam	
bentuk pemasaran barang-barang hasil produksinya ke Indonesia. Cara yang 
ditem uh	 Je ang	untu 	menguasai	 asaran	 itu	 adalah	dengan	 oliti 	dumping, 
yaitu menjual barang-barang dengan harga lebih murah diluar negeri daripada 
di	dalam	negeri	Je ang	sendiri.	 gar	 enjualan	ini	tida 	merugi an	 erusahaan	
rodusen 	 erusahaan	itu	di eri	su sidi	oleh	 emerintah	Je ang.
Selain	 erusaha	 menguasai	 asaran 	 Je ang	 juga	 erusaha	 menguasai	 jasa	

engang utan	 a al.	 i	 daerah daerah	 asaran 	 Je ang	 menem at an	 agen
agenn a	 sehingga	 emasaran	 ter ontrol.	 an a 	 erto oan erto oan	 Je ang	
didiri an.	 ern ata 	 engusaha engusaha	itu	adalah	o sir o sir	Je ang.	 al	ini	
di u ti an	 ada	 a tu	 Je ang	 telah	mendudu i	 Indonesia 	 ara	 engusaha	 itu	
banyak yang beralih profesi dan menggunakan pakaian militer. 

Pemerintah Belanda mengeluarkan aturan-aturan pembatasan yang disebut 
contingentering dan licentiering untuk membatasi barang-barang dan orang-
orang	Je ang.	Contingering adalah pembatasan masuknya barang-barang tertentu 
dan masuknya juga dalam jumlah tertentu. Adapun Licentiering adalah ketentuan 
berupa memberi hak kepada importir untuk mengimpor barang-barang yang boleh 
diimpor.

Pada	 tahun	 1 	 Perdana	 enteri	 Je ang	 Pangeran	 o one	 mengesah an	
erdirin a	 e an	 sia	 a a	 ang	 a an	 menjalan an	 do trinn a 	 aitu	
ing ungan	 ema muran	 ersama	 sia	 imur	 a a	 .	 Pers	 ri umi	

ataupun pers Belanda yang bersedia mempropagandakan program ini akan diberi 
su sidi.	 alam	 ro aganda	diterang an	 ah a	negara negara	 ang	dimasu an	
dalam	 sia	 imur	 a a	adalah	negara negara	 ter ela ang	 ang	a an	menda at	
atuan	dari	Je ang.

ontoh	 surat	 a ar	 ang	 didiri an	 atas	 s onsor	 dari	 Je ang	 adalah	 Sinar	
ara an.	 Surat	 a ar	 ini	 ter it	 di	 Semarang.	 i	 dalam	 surat	 a ar	 ini	 an a 	

tulisan	 ang	 ersi at	 ritis	terhada 	 eadaan	di	 india	 elanda.	Jalur	lain	 ang	
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ditempuh dalam menarik simpati bangsa Indonesia adalah dengan pendidikan. 
Pelajar elajar	 Indonesia	 diundang	 untu 	 elajar	 di	 Je ang	 dengan	 menda at	
easis a.	 ntu 	 itu 	 mere a	 harus	 diuji	 esetiaann a	 dalam	 .	 agi	 umat	
Islam 	muslim	Je ang	di irim	 e	 e ah	untu 	menunai an	i adah	haji 	di	 o o	
didirikan masjid, dan diadakan konferensi agama Islam.

Pada	 tanggal	 1	 Se tem er	 1 	 Perang	 unia	 II	 meletus.	 egara negara	
enjajah	 sedang	 si u 	 menghada i	 Jerman	 ang	 mem a i	 uta	 di	 ro a.	
arenan a 	 Je ang	 mem u a	 Perang	 Pasi 	 ada	 tanggal	 	 desem er	 1 1	

dengan membom Pelabuhan Mutiara.

b. Perang	 unia	II	dan	In asi	Je ang	 e	Indonesia
Perang	 unia	II	dimulai	se ara	resmi	dengan	diser un a	Polandia	oleh	Jerman	

ada	 ulan	Se tem er	1 .	Pada	tanggal	 	Se tem er	1 	Inggris	dan	Pran is	
men ata an	 erang	 terhada 	 Jerman.	 Perang	 terse ut	 terus	 er e amu 	 dan	
merem et	 e	 sia	dan	 ri a.	Je ang	men er u	 an huria	 hina 	tahun	1 	
sementara	 ada	 tanggal	 	 esem er	 tahun	 1 1	 Je ang	 men er u	 ang alan	
militer	 S	 di	 Pearl	 ar our.	 S	 segera	men ata an	 erang	 terhada 	 Je ang	 	
gustus	1 1.	 emudian	 erang	ter u a	terjadi		di	 er agai	 ront.	
Pada	 tanggal	 	 esem er	 1 1 	 Je ang	 ti a ti a	 men er u	 Pearl	 ar our 	

ang alan	armada	 meri a	Seri at	di	Pasi .	 ujuann a	adalah	melum uh an	
e uatan	 meri a	 Seri at	 agar	 en er uan	 Je ang	 e	 sia	 enggara	 dan	
ustralia	 erhasil.	Sehari	setelah	itu 	 india	 elanda	 ang	 elum	di uasai	Je ang	

men ata an	 erang	terhada 	Je ang.

Sum er 	htt s . ritanni a. om e ent Pearl ar or atta  

am ar 	Pada	tanggal	 	 esem er 	Je ang	men erang	Pearl	 ar our 	 a aii	 a al	Perang	Pasi .
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a. Penyerbuan dari Arah Barat

Pada	tanggal	1 	 e ruari	1 	tentara	Je ang	mendarat	di	Palem ang	dan	
erhasil	menguasai	 ota	terse ut	 ada	tanggal	1 	 e ruari.	Selanjutn a	Je ang	
men er u	 alimantan	 arat	dan	menguasai	tam ang	min a 	di	 iri.	 ang ah	
selanjutn a	adalah	men erang	Pulau	Ja a.

b. Penyerbuan dari Timur

	 Pada	 tanggal	 11	 Januari	 1 	 tentara	 Je ang	 mendarat	 di	 ara an 	
alimantan	 imur	 dan	 sehari	 emudian	 asu an	 elanda	 di	 daerah	 itu	

menyerah. 

	 Pada	 tanggal	 	 Januari	1 	 ali a an	se agai	 usat	 sum er	min a 	
erhasil	di uasai	Je ang.	

	 Pada	 tanggal	 	 e ruari	 1 	 Samarinda	 jatuh.	 ua	 hari	 eri utn a 	
lapangan terbang Samarinda yang masih dikuasai tentara Hindia Belanda 

I 	dire ut	Je ang.	Selanjutn a 	 asu an	Je ang	menguasai	 anado 	
Ambon, Ujungpandang, Nusa Tenggara, dan Irian. 

.	Ser uan	 e	Ja a

enteng	 tera hir	 elanda	 adalah	 Ja a.	 elanda	 sudah	 men ia an	
ga ungan	 tentara	 Seri at	 	 American British Dutch Australian 
Command 	 di	 em ang 	 andung.	 Jenderal	 Sir	 rehhi ald	 a ell	menjadi	
anglima	dan	 etnan	Jenderal	 er	Poorten	menjadi	 anglima	 erang	tentara	
india	 elanda.	Sementara	itu 	 u ernur	Jenderal	 jarda	 ada	 ulan	 e ruari	

1 	sudah	mengungsi	 e	 andung.	
alam	 ertem uran	 di	 aut	 Ja a 	 elanda	 di alah an	 oleh	 Je ang.	

a samana	 arel	 oorman	 dan	 e era a	 a al	 elanda	 erhasil	
ditenggelam an	 Je ang.	Sisa sisa	 asu an	dan	 a al	 elanda	 ang	 erhasil	
lolos terus melarikan diri menuju Australia.

Pada	tanggal	1	 aret	1 	Jenderal	Imamura	dan	 asu ann a	mendarat	di	
Banten, Eretan Wetan, Indramayu, dan Bojonegoro.  

.	Menyerahnya Tentara Belanda dan Munculnya Pendudukan 
Je ang	di	Indonesia

Pada	tanggal	 	 aret	1 	 ata ia	jatuh	 e	tangan	Je ang	dan	terus	 ergera 	 e	
selatan	menguasai	 ota	 uiten org	 ogor .	 hirn a	 ada	tanggal	 	 aret	1 	
Jenderal	 er	Poorten	sela u	 englima	tentara	 elanda	menandatangani	 en erahan	
tan a	s arat	 a itulasi 	di	 alijati 	Su ang 	Ja a	 arat.	Piha 	Je ang	di a ili	oleh	
Jenderal	Imamura.
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engan	 demi ian 	 era hirlah	 enjajahan	 elanda	 di	 Indonesia	 dan	 Indonesia	
erada	 di	 a ah	 endudu an	 Je ang.	 u ernur	 Jenderal	 jarda	 dita an.	 amun 	

Belanda segera mendirikan pemerintahan pelarian (exile goverment 	di	 ustralia	di	
a ah	 im inan	 	J.	 an	 oo .

edatangan	Je ang	di	Indonesia	a aln a	disam ut	 ai 	oleh	 angsa	Indonesia.	
al	ini	sejalan	dengan	hara an hara an	 angsa	Indonesia	 ah a	Je ang	a an	da at	

membantunya dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini lebih diperkuat 
dengan diizinkannya pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih dan pelantunan 
lagu	Indonesia	 a a	se elum	tanggal	 	 aret	1 .

adio	 o o	se ara	 er ala	mem erdengar an	lagu	Indonesia	 a a.	 adio	Je ang	
juga	 mem ro aganda an	 ma sud	 edatangan	 tentara	 Je ang	 e	 Indonesia 	 aitu	
membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa Barat. Untuk itu, rakyat Indonesia 
erlu	 mendu ung.	 Setelah	 angsa	 arat	 elanda 	 diusir	 dari	 Indonesia 	 Je ang	

berjanji akan memajukan rakyat agar setaraf dengan negara-negara yang telah maju. 
Je ang	dengan	 ro agandan a	Pan sia	 erusaha	mem ersatu an	dan	memaju an	
bangsa-bangsa Asia serta bebas dari penjajahan Barat. Gatot Mangkuprojo yang 
ernah	 er unjung	 e	Je ang	 ada	tahun	1 	 ersama	 oh.	 atta 	 er e a inan	

bahwa propaganda Pan-Asia akan dapat membantu pergerakan nasional di Indonesia. 
ntu 	le ih	me a in an	ra at 	Je ang	juga	mem ro aganda an	 ah a	Je ang	dan	

Indonesia	sama	saja 	Je ang	adalah	saudara	tua.
Itulah	se a n a 	 edatangan	Je ang	di	Indonesia	disam ut	dengan	tangan	ter u a 	

terutama masyarakat umum. Masyarakat sudah lama ingin merdeka dari penjajahan. 
ihara an 	 edatangan	Je ang	 enar enar	da at	menjadi	 enolong	untu 	meraih	

kemerdekaan.

.	Pem entu an	Pemerintahan	 iliter	Pendudu an	Je ang
Pemerintahan	 Je ang	 di	 Indonesia	 di enal	 se agai	 emerintahan	 militer.	

Je ang	memili i	tiga	 emerintahan	militer	se agai	 eri ut.
a. Pemerintahan militer	 ng atan	 arat	 entara	 edua	 Puluh	 ima 	 untu 	

Sumatra. Pusatnya di Bukittinggi.
.	 Pemerintahan	militer	 ng atan	 arat	 entara	 eenam	 elas 	untu 	Ja a	dan	

adura.	Pusatn a	di	Ja arta.
.	 Pemerintahan	militer	 ng atan	 aut	 rmada	Selatan	 edua 	untu 	daerah	

alimantan 	 Sula esi 	 dan	 alu u.	 Pusatn a	 di	 a asar	 jung andang .
itam ah	dua	daerah	istime a	 ooti o i 	 a ni	 og a arta	dan	Sura arta.
i	dalam	 emerintahan	itu 	Je ang	juga	mem entu 	 esatuan	 en eitai	 Polisi	

iliter .	 i	 sam ing	 susunan	 emerintahan	 terse ut 	 juga	 diteta an	 ah a	
lagu	 e angsaan	 ang	 oleh	 di erdengar an	 han alah	 imiga oo.	 Padahal 	 di	
saat	 a al	 eti a	 tentara	 Je ang	 ti a	 di	 Indonesia 	 lagu	 Indonesia	 a a	 sering	
diperdengarkan di radio Tokyo.
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Penunju 	 a tu	 jam 	 Je ang	 harus	 diguna an	 dan	 tari h	 Je ang	 Sumera	
mengganti an	tari h	 asehi.	 a tu	itu 	tari h	 asehi	1 	sama	dengan	tahun	

	Sumera.	Setia 	tahun	 mulai	tahun	1 	ra at	Indonesia	harus	mera a an	
ari	 a a	 en osetsu	 hari	ra a	lahirn a	 aisar	 irohito .
Selanjutn a 	 ada	 ulan	 gustus	 1 	 emerintahan	 militer	 erusaha	

meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU No. 
	 tentang	 aturan	 emerintahan	 daerah.	 engan	 	 itu 	 emerintahan	 a an	

dilengkapi dengan pemerintahan sipil.

Pada zaman Belanda, tidak ada seorang residen yang berasal dari penduduk 
ri umi.	Pada	 aman	Je ang 	ada	tiga	orang	 ang	menjadi	residen	 Syuutyookan 	
aitu	Sutarjo	untu 	Ja arta 	 .	P.	Suroso	untu 	 edu 	dan	Sur o	untu 	 ojonegoro.	

Adapun jabatan wakil residen (Huku Syuutyookan 	 di egang	 oleh	 orang orang	
Indonesia. Wilayah kerajaan dipertahankan langsung dibawah Gunseikan yang 
disebut Kooti dengan kepalanya Koo.	 Jadi 	 ameng u	 u ono oo 	 Pa u	
u on oo 	dan	se again a.

Tentang organisasi yang berada di tingkat pusat dapat diberikan garis besar 
se agai	 eri ut 	Penguasa	 ertinggi	dise ut	Gunsireikan	 Panglima	 entara 	 ang	
kemudian berubah menjadi Saiko Sikikan	 Panglima	 ertinggi .	 i	 a ahn a	
terdapat Gunsaikan	 e ala	Sta 	 entara 	lalu	di	 a ahn a	lagi	ada	de artemen
departemen, yaitu sebagai berikut.
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1. Soomubu =   Urusan Umum
.	 aimu u	 		 rusan	 euangan
.	 Sang o u	 		 rusan	Pere onomian
.	 Sihoo u	 		 rusan	 eha iman

5. Sendenbu =  Urusan Penerangan dan Propaganda

Setiap departemen terdapat seorang Sanyo	 enasehat 	 ang	sama	 edudu ann a	
dengan	 a il	residen.	 i	ting at	 usat	didiri an	 uo	Sangi	In	 e an	Penasehat 	
ada	tahun	1 	 ang	 edudu ann a	sama	dengan	Volksraad pada masa Belanda. 

Cuo Sangi In dipimpin oleh Sukarno dengan wakil Moh. Hatta. Ada pula semacam 
Mahkamah Agung yang mengurusi peradilan yang dinamakan Siko Hooin. Badan 
lainnya yang paling ditakuti adalah Kempetai	 olisi	 iliter 	 ang	sangat	 ejam.	
em etai	ini	sering	mela u an	teror	 e ada	ra at	sehingga	a a ila	rom ongan	

kempetai datang, yang ditandai dengan suara sirine, penduduk setempat akan 
bersembunyi dengan segera.

i	Pulau	Ja a	 ang	meru a an	 usat	 emerintahan	 ang	 enting	 a tu	 itu	
masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini didasarkan pada Osamu 
Seirei	 ndang ndang	 ang	di eluar an	oleh	Panglima	 entara	 eenam	 elas .	
Undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut.
a.	 Ja atan	 u ernur	Jenderal	 ada	masa	 india	 elanda	diha us an	dan	segala	

e uasaan	 ang	dahulu	di egangn a	diam il	alih	 anglima	tentara	Je ang	di	
Ja a.

b. Para aparat pemerintah sipil dan pegawainya di masa Hindia Belanda tetap 
dia ui	 edudu ann a	asal an	teta 	setia	terhada 	Je ang.

c. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui 
sah sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan 
militer	Je ang.

Susunan	 emerintahan	militer	Je ang	terdiri	atas	se agai	 eri ut.

a. Gunshireikan	 anglima	 tentara 	 ang	 emudian	 dise ut	 dengan	 Saiko 
Shikikan	 anglima	tertinggi 	se agai	 u u 	 im inan.	Panglima	tentara	 ang	
ertama	dija at	oleh	Jenderal	 itoshi	Imamura.

b. Gunseikan	 e ala	 emerintahan	 militer 	 ang	 dirang a 	 oleh	 e ala	
sta .	 e ala	 sta 	 ertama	 adalah	 a or	 Jenderal	 Sei a uro	 asa i.	 Sta 	
pemerintahan militer pusat dinamakan Gunseikanbu, yang terdiri sebagai 
berikut.

1 		 Somu u	 e artemen	 rusan	 mum .	

		 airu u	 e artemen	 euangan .
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	 Sang o u	 e artemen	Perusahaan 	Industri	dan	 erajinan	 angan 	atau	
urusan Perekonomian.

		 otsu u	 e artemen	 alu	 intas .	

		 Shiho u	 e artemen	 eha iman .

.	 unsei u	 oordinator	 emerintahan	 militer	 setem at sema am	 u ernur 	
terdiri atas sebagai berikut.

1 		 Ja a arat	 		 usatn a	di	 andung.

		 Ja a engah	 		 usatn a	di	Semarang.	

		 Ja a imur	 		 usatn a	di	Sura a a.

CONTOH LEMBAR PENILAIAN PENGAYAAN

Se olah		 	 	S P	 egeri	............

elas Semester		 	 III

an angan	 enga aan	

No. Nama Siswa Nilai 
Ulangam Bentuk Pengayaan

1.

.

.

4.

5.

.	Intera si	dengan	 rang	 ua	Peserta	 idi
Intera si	se ara	tertulis	atau	tida 	langsung	da at	dila u an	antara	lain	dengan

1.	 omuni asi	tertulis	antara	guru	dengan	orang	tua

.	 eminta	orang	tua	i ut	memeri sa	dan	menandatangani	 e erjaan	rumah	 P .
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.	 embuka hubungan komunikasi (telepon, SMS, e-mail 	 dan	 ortal	 intera ti 	
serta dorongan agar orang tua aktif berinteraksi dengan guru dan anak.

4. Selain itu, kegiatan pekerjaan rumah yang melibatkan orang tua dengan anak; 
dapat dikombinasikan dengan kunjungan (visit 	guru	 e	rumah.	

Pemantauan terhadap siswa dalam mengerjakan tugas individu maupun tugas 
kelompok adalah dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar monitoring seperti 
contoh berikut.  

Lembar Monitoring Interaksi Sekolah dengan Orang Tua

No. Hari dan 
Tanggal

Tema, Subtema 
dan/atau Sub-

subtema
Judul Tugas

Tanda Tangan

Orang 
tua Guru

1. Ttd Ttd

.

.

4.

5.
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LAMPIRAN PENILAIAN

1. Penilaian Sikap 

ama	Se olah	 	S P..............	

elas Semester	 	 III

ata	Pelajaran	 	IPS

No. Tanggal Nama Peserta 
Didik Catatan Perilaku Butir Sikap

1. 1 1

Zaenuri

• Tidak mengikuti 
salat	Jumat	 ang	
diselenggarakan di 
sekolah.

eta aan	

Sutarjo
• Mengganggu teman yang 

sedang berdoa sebelum 
makan siang di kantin.

eta aan	

. 1

Uci

• Mengajak temannya 
untuk berdoa sebelum 
pertandingan sepak bola 
di lapangan olah raga 
sekolah.

eta aan

Andreas
• Mengingatkan temannya 

untuk melaksanakan salat 
uhur	di	se olah.

Toleransi 
Beragama

. 1 11 1 inda

• Ikut membantu temannya 
untuk mempersiapkan 
perayaan keagamaan yang 
berbeda dengan agamanya 
di sekolah.

Toleransi 
Beragama
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.	 Penilaian Aspek Pengetahuan

No. Butir Instrumen

1. Sebutkan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan 
elanda	dalam	as e 	 uda a

. Jelas an	 engaruh	 enjajahan	 elanda	 agi	 Indonesia	 dalam	 as e 	 ilmu	
engetahuan

. Bagaimana pengaruh penjajahan Inggris dalam bidang ekonomi di Indonesia?

4.
enga a	 ada	 masa	 enjajahan	 Je ang	 ahasa	 Indonesia	 di ata an	

mengalami perlakuan yang lebih baik dibandingkan pada masa penjajahan 
Belanda?

5. umus an	 agaimana	 si a 	 mas ara at	 saat	 ini	 terhada 	 er agai	
eninggalan	sejarah	 ada	masa	 enjajahan

Pedoman	Pens oran	dan	Penentuan	 ilai
S or	tia 	nomor 	
ilai		 	Jumlah	s or

.	 Penilaian	 s e 	 eteram ilan

No.
Nama 

peserta 
didik

Kemampuan 
presentasi 

(1-4)

Kemampuan 
bertanya 

(1-4)

Kemampuan 
menjawab 

(1-4)

Jumlah 
skor

1.

.

.

4.

5.

6.

7.

.

9.

1
st.
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Keterangan:
1 	 S or	terentang	antara	1	 	

1	 	 urang
	 	 u u
	 	 ai

4 = Amat Baik
	 ilai	 	Jumlah	s or	di agi	
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stra 		 	 tida 	 er ujud 	tida 	 er entu 	mujarad 	nis ala

dat	istiadat	 	 him unan	 aidah aidah	 sosial	 ang	 seja 	 lama	
ada	 dan	 telah	 menjadi	 e iasaan	 tradisi 	 dalam	
masyarakat

e si		 	 er enaan	dengan	 erasaan	 ang	menangga i	o je 	
tertentu

gen		 		 orang	 atau	 erusahaan	 erantara	 ang	
mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas 
nama pengusaha agen juga merupakan perwakilan, 
atau penyalur dalam kegiatan distribusi

sesi ilitas	 	 eterjang auan	atau	mudah	tida n a	suatu	tem at	
untuk dijangkau

theis		 	 golongan	orang orang	 ang	tida 	menga ui	adan a	
Tuhan

arter		 	 egiatan	 tu ar menu ar	 arang	 atau	 jasa	 ang	
terjadi tanpa perantaraan uang

ata ia		 	 ama	 ang	 di eri an	 oleh	 orang	 elanda	 ada	
koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi 
jakarta, ibu kota Indonesia

Comanditer veenonscaft	 	 suatu	 erse utuan	 ang	didiri an	oleh	seorang	atau	
beberapa orang yang mempercayakan uang atau 
barang kepada seorang atau beberapa orang yang 
menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai 
pemimpin

Consanguine family		 	 eluarga	 ang	 tida 	 didasar an	 ada	 ertalian	
kehidupan suami istri, melainkan pada pertalian 
darah atau ikatan keturunan dari sejumlah orang 
kerabat

ua a		 	 eadaan	 udara	 ada	 saat	 tertentu	 dan	 di	 ila ah	
tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu 
yang singkat

GLOSARIUM
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Cultuur Stelsel	 	 sistem	 tanam	 a sa	 ang	 ditera an	 u ernur	
Jenderal	 india	 elanda	 an	 den	 os h	 tahun	
1 	 di	 mana	 ra at	 di aji an	 menanam	
tanaman ekspor yang laku di Eropa guna menutupi 
hutang Belanda  

ire si		 	 organ	 erusahaan	 ang	 ertanggung	 ja a 	 enuh	
atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan 
dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan 
anggaran dasar

siensi	 	 ete atan	 ara	 usaha 	 erja 	dalam	menjalan an	sesuatu

mosional		 	 men entuh	 erasaan 	mengharu an

Entitas (entity 	 	 se uah	o je 	 ang	 e eradaann a	da at	di eda an	
terhadap objek lain

auna		 	 segala	ma am	 jenis	 he an	 ang	 hidu 	 di	 agian	
tertentu atau periode tertentu

irma		 	 adan	usaha	 ang	didiri an	oleh	 	orang	atau	le ih	
dimana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh 
atas perusahaan

lora	 	 segala	ma am	jenis	tanaman	atau	tum uhan

ungsi	laten		 	 ungsi	terselu ung

ungsi	mani es	 	 ungsi	n ata	

aris	 ujur		 	 garis	 ha al	 ang	memanjang	dari	 timur	 e	 arat	
digunakan untuk menentukan lokasi di bumi

aris	lintang		 	 garis	 ha al	 ang	memanjang	dari	utara	 e	selatan	
digunakan untuk menentukan lokasi di bumi

eostrategis	 	 osisi	 leta 	 di	 umi	 ang	 menguntung an.	
Geostrategis Indonesia adalah berkaitan dengan 
letak Indonesia yang berada di antara dua benua 
yakni benua Asia dan Australia, serta terletak di 
antara dua samudera, yakni Samudera Hindia dan 
Samudera	Pasi

		 	 (Greenwich Mean Time 	 meru a an	 dasar	
penetapan zona waktu di dunia

I lim		 	 rerata	 eadaan	udara	atau	 ua a	 ang	terjadi	 ada	
rentang wilayah yang luas serta rentang waktu 
yang lama. Wilayah tersebut bisa satu benua atau 
negara	dengan	 a tu 	misaln a	1 	 tahun	atau	 	
tahun
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Im erialisme	 	 sistem	 oliti 	 ang	 ertujuan	menjajah	negara	lain	
untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan 
lebih besar

Institution		 	 lem aga

Internet banking	 	 eman aatan	 te nologi	 internet	 se agai	 media	
untuk melakukan transaksi yang berhubungan 
dengan	 transa si	 er an an.	 egiatan	 ini	
menggunakan jaringan internet, sebagai perantara 
atau penghubung antara nasabah bank dan pihak 
bank

a italis		 	 aum	 ermodal 	 orang	 ang	 ermodal	 esar 	
golongan atau orang yang sangat kaya

a italisme		 	 sistem	dan	 aham	e onomi	 ere onomian 	 ang	
modalnya (penanaman modalnya, kegiatan indus-
trin a 	 ersum er	 ada	modal	 ri adi	atau	modal	
perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam 
pasaran bebas

arst	 	 entu an	 entang	alam	 ada	 atuan	 ar onat	 ang	
has	 eru a	 u it 	lem ah 	dolina	 e ungan 	dan	

goa

eari an	lo al	 	 gagasan gagasan	 setem at	 lo al 	 ang	 ersi at	
bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang 
tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya

eluarga		 	 ling ungan	 ang	 terda at	 e era a	 orang	 ang	
masih memiliki hubungan darah

eluarga	inti	 	 eluarga	 didasar an	 atas	 i atan	 er a inan	 dan	
terdiri dari seorang suami, istri, dan anak-anak 
mereka yang belum kawin

erja	 a sa		 	 Semua	 e erjaan	 ang	 di a sa an	 ada	 setia 	
orang dengan ancaman hukuman karena orang 
tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela.

oersi 	 	 e erasan

olonialisme		 	 Penguasaan	 oleh	 suatu	 negara	 atas	 daerah	 atau	
bangsa lain dengan maksud untuk memperluas 
wilayah suatu negara

omisaris		 	 se elom o 	 orang	 ang	 di ilih	 atau	 ditunju 	
untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau 
organisasi

(conjugal family
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om osisi	 endudu 	 	 se uah	mata	 statisti 	 dari	 statisti 	 e endudu an	
yang membagi dan membahas masalah 
kependudukan dari segi umur dan jenis kelamin

omuni asi		 	 engiriman	 dan	 enerimaan	 esan	 atau	 erita	
antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang 
dimaksud dapat dipahami, komunikasi juga berarti  
hubungan atau kontak

onser asi		 	 elestarian	atau	 erlindungan

onstru ti 		 	 mem angun

onsumerisme	 	 ga a	 hidu 	 ang	 mengangga 	 arang arang	
mewah adalah ukuran kebahagiaan

o erasi		 	 organisasi	 e onomi	 ra at	 ang	 er ata 	 sosial	
dan beranggotakan orang-orang, badan-badan 
hukum koperasi yang merupakan tata susunan 
ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan

i eralisasi		 	 Proses	untu 	menera an	 aham	li eral	 ehidu an	
tata	negara	dan	e onomi

o asi	 	 tem at 	 eunggulan	 lo asi	 erarti	 eunggulan	
suatu tempat

a elar		 	 erantara	 erdagangan	 antara	 em eli	 dan	
enjual 	 orang	 ang	 menjual	 arang	 atau	

mencarikan pembeli, orang atau badan hukum 
yang berjual beli  jasa dan barang untuk orang lain 
atas dasar komisi

a ro		 	 esar

igrasi	 	 er indahan	 endudu 	 dari	 satu	 tem at	 negara	
ds . 	 e	tem at	 negara	ds . 	lain	untu 	meneta

ono oli		 	 enguasaan	 asar	 ang	 dila u an	 oleh	 satu	 atau	
sedikit perusahaan; suatu situasi dalam pasar di 
mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan 
yang menjual produk atau komoditas tertentu 

ulti ultural		 	 suatu	mas ara at	 ang	terdiri	dari	 e era a	ma am	
kumunitas budaya dengan segala kelebihannya, 
dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai 
dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi 
sosial, sejarah, adat serta kebiasaan
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asionaisme		 	 aham	untu 	men intai	 angsa	dan	negara	sendiri

orma		 	 aturan	 ang	 erla u	di	 ehidu an	 ermas ara at

rgan		 	 elom o 	 jaringan	 ang	 mela u an	 e era a	
fungsi

Partai	 oliti 		 	 organisasi	 oliti 	 ang	menjalani	ideologi	tertentu	
atau dibentuk dengan tujuan khusus

Pela u an		 	 roses	 merom a 	 dan	 meluruhn a	 massa	 atuan	
di	 ermu aan	 umi	 ang	dise a an	 roses	 si 	
kimia, dan biologi

Pendudu 		 	 orang	atau	orang orang	 ang	mendiami	suatu	tem-
at	 am ung 	negeri 	 ulau 	dan	se again a

Perjanjian	 onga a	 	 erjanjian	 antara	 	 dan	 Sultan	 asanuddin	
setelah	 	 erhasil	 mengalah an	 erla anan	
Sultan Hasanuddin. Salah satu isi perjanjian 
adalah	 	 di er oleh an	mela u an	mono oli	
perdagangan di Sulawesi

Perse utuan		 	 entu 	 isnis	 dimana	 dua	 orang	 atau	 le ih	
bekerja sama mengoperasikan perusahaan untuk 
menda at an	 ro t

Perseroan		 	 isnis	 ang	 e emili ann a	 di egang	 oleh	
beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur

Persuasi 		 	 mem uju 	se ara	halus	 su a a	menjadi	 a in

Perusahaan	 erseroan	 	 erusahaan	 ang	 semua	 modaln a	 er entu 	
saham, yang jenis peredarannya tergantung jenis 
saham tersebut

Piramida		 	 entu 	 atau	 angun	 ang	 men eru ai	 segi	 tiga	
sama kaki yang sudutnya terbentuk oleh dua kaki 
itu berada di atas. Piramida penduduk adalah dua 
buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan 
jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya 
menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam 
kelompok interval usia penduduk lima tahunan. 
Penduduk laki-laki biasanya digambarkan di 
sebelah kiri dan penduduk wanita di sebelah kanan. 
ra 	da at	menunju an	 jumlah	 endudu 	atau	

persentase jumlah penduduk terhadap jumlah 
penduduk total
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Plateau	atau	 lato	 	 dataran	 ang	terleta 	 ada	 etinggian	di	atas	 	m	
dpl

Politi 	adu	dom a	 	 om inasi	 strategi	 oliti 	 militer 	 dan	 e onomi	
yang bertujuan mendapatkan dan menjaga 
kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar 
menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih 
mudah ditaklukkan

Politi 	etis		 	 suatu	 emi iran	 ang	 men ata an	 ah a	
pemerintah kolonial memegang tanggung jawab 
moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini 
merupakan kritik terhadap politik tanam paksa

Praa sara		 	 masa	 ehidu an	manusia	se elum	mengenal	tulisan

Pranata	sosial	 	 suatu	 sistem	 norma	 untu 	men a ai	 suatu	 tujuan	
atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang 
penting

Pre enti 	 	 usaha	 en egahan 	 engendalian	 sosial	 ang	
dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran

Produ si		 	 egiatan	men i ta an	 atau	menam ah	 nilai	 guna	
suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 
manusia

Prote si		 	 erlindungan

Prototi e	 	 model	 ang	men eru ai	aslin a

e a asa	geneti a	 	 suatu	 roses	mani ulasi	gen	 ang	 ertujuan	untu 	
mendapatkan organisme yang unggul

e rodu si		 	 emam uan	 ma hlu 	 hidu 	 untu 	 menghasil an	
keturunan yang baru

odi		 	 erja	 a sa	 ada	masa	 emerintah	 india	 elanda

Role model		 	 seseorang	 ang	 ita	jadi an	 ontoh	dalam	satu	atau	
beberapa hal

omusha		 	 ranggilan	 agi	 orang orang	 Indonesia	 ang	
dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan 
Je ang	di	Indonesia

Seikerei		 	 se uah	tradisi	 ang	 erasal	dari	mas ara at	Je ang.	
Tindakan Seikerei adalah dengan membungkukkan 
setengah badan seperti posisi ruku dalam salat 
dengan badan menghadap ke arah matahari dan 
dilakukan pada pagi hari ketika matahari sudah 
muncul dengan sempurna.
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Sensus		 	 erhitungan	 endudu 	 suatu	 negara	 dengan	 ara	
mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data 
penduduk pada waktu dan tempat tertentu

Shared goal		 	 suatu	tujuan	 ang	ingin	di a ai	 ersama

Social institution	 	 lem aga	sosial

S esialisasi		 	 roses	 ang	 mem erhati an	 er edaan	 setia 	
anggota dari sebuah entitas sehingga anggota 
dari sebuah entitas bisa dikelompokkan ke dalam 
kelompok yang lebih kecil

S iritual		 	 hal hal	 ang	 erhu ungan	dengan	ji a	atau	 atin

Sum ah	Pemuda	 	 satu	 tongga 	 utama	 dalam	 sejarah	 ergera an	
emerde aan	 Indonesia.	 ii rar an	 ada	 tanggal	
	 to er	1 	dan	diangga 	se agai	 ristalisasi	

semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya 
negara Indonesia

anah	 ongsor	 	 eristi a	 geologi	 ang	 terjadi	 arena	 ergera an	
masa batuan atau tanah

anam	 a sa	 	 eraturan	 ang	di eluar an	oleh	 u ernur	Jenderal	
Johannes	 an	 en	 os h	 ada	 tahun	 1 	 ang	
mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian 
tanahn a	 	 untu 	 ditanami	 omoditi	 e s or 	
hususn a	 o i 	te u 	dan	tarum	 nila

e nologi	 	 eseluruhan	 sarana	 untu 	 men edia an	
barang-barang dan jasa yangg diperlukan bagi 
kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, 
atau cara untuk mempermudah kehidupan manusia 
sebagai hasil ilmu dan pengetahuan

o ogra 	 	 gam aran	 tentang	 ting at	 emiringan	 dan	
ketinggian tanah dari permukaan laut

rans ortasi	 	 engang utan	 arang	oleh	 er agai	jenis	 endaraan	
sesuai dengan kemajuan teknologi

e erensi 	htt amus ahasaindonesia.org trans ortasi i tSPm

ransisi		 	 eralihan

r anisasi	 	 roses	 er indahan	 endudu 	dari	desa	 e	 ota

italitas		 	 emam uan	untu 	 ertahan	hidu
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ul anis	 	 memili i	 si at	 gunung	 era i 	 daerah	 ul anis	
artinya daerah yang memiliki sifat gunung berapi 

Website		 		 atau	 situs 	 da at	 diarti an	 se agai	 um ulan	
halaman yang menampilkan informasi data teks, 
data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, 
video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang 
bersifat statis maupun dinamis yang membentuk 
satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana 
masing-masing dihubungkan dengan jaringan-
jaringan halaman (hyperlink
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6. The Strategy Of  Religious Humanist Education In Schools (2012)
7. Relevansi Pandangan Pendidikan Humanis Religius John Dewey  Terhadap 

Pendidikan Di Indonesia (2012)
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Alamat Kantor :  Jl. Semarang 5 Malang
Bidang Keahlian:  Ilmu Sejarah 

   Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 1987–sekarang : Dosen pada Jurusan Sejarah, FIS, Universitas Negeri   
   Malang 1987

    Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3: FIB/Ilmu Humaniora/Ilmu Sejarah/UGM Yogyakarta  (2007-2012)
2. S2: FIB/Ilmu Humaniora/Ilmu Sejarah/Universitas Indonesia, Jakarta  

(1996–1999)
3. S1: FPIPS/Sejarah/Pendidikan Sejarah/IKIP Malang (1982–1986)

    Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Pelajaran IPS SMP

    Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Gerilya Kota di Probolinggo, 1947-1949
2. Penelusuran dan Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur
3. Penelitian Perkembangan Pemerintahan dan Lacak Kepemimpinan di 

Kabupaten Sampang
4. Persaingan dan Kerja Sama Elite di Jawa Timur pada Masa Krisis 

Pemerintahan RI, 1948-1950
5. Sejarah Lisan Gerakan Komunis di Blitar Selatan
6. Sejarah Perkembangan UM dari Masa ke Masa
7. Penelitian Sengketa Kepemilikan Gunung Kelud
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Nama Lengkap :  Dra. Ratna Saraswati, M.S. 
Telp. Kantor/HP :  021-78886680 /08129423584
E-mail :  ratna.saraswati77@gmail.com
  ratnasaraswati@yahoo.co.uk  
Akun Facebook :  -
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1. 1985–sekarang : Dosen pada Departemen Geografi FMIPA UI
2. 2010–2014   : Sekretaris Prodi S2 Geografi, FMIPA UI
3. 2005–2010   : Kordinator Penelitian Departemen Geografi FMIPA UI

    Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S2: Fak. Pascasarjana/ Prodi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, lulus 

tahun 1992
2. S1: Fak. MIPA/ Departemen Geografi, Universitas Indonesia, lulus tahun 

1983

    Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Tematik IPS SD kelas 4,5,6

    Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Hibah Internasional Universitas Indonesia; Transit Oriented Development 

in Mega Urban Jakarta dan Bangkok (2015)
2. Pola Spasial dan Temporal Daerah Banjir di Bentuk lahan DAS Ci Liwung 

(2015)
3. Kajian Makro Optimasi Ruang Kota Palangka Raya (2014)
4. Model Wilayah Pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) dikaitkan dengan Pemenuhan Lapangan Kerja Industri di Kota 
Bekasi (2013)

5. Pemetaan Kantong Kemiskinan dan Potensi Wilayah untuk Pemberdayaan 
Keluarga Miskin di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, multi tahun sampai 
tahun 2013 (2012)

6. Tradisi Pola Konsumsi Pangan Bukan Beras menunjang Diversifikasi dan 
Ketahanan Pangan (2011)

7. Pemberdayaan masyarakat Desa Ngargorejo, Kec. Ngemplak, Kab.
Boyolali, Jawa Tengah melalui pemanfaatan dan pengelolaan hasil lahan 
pekarangan (2010)

8. Pemberdayaan migran pedagang sayur dan buah melalui pengelolaan sisa 
dagangan pada masyarakat miskin di Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta 
Timur (2010)
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E-mail :  epon.ningrum@yahoo.com
Akun Facebook :  -
Alamat Kantor :  Jln. Setiabudhi No. 299, Bandung 40154, 
   Gedung Muhammad Somantri, Lt. II
Bidang Keahlian:  Pendidikan Geografi 

   Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 1988–sekarang : Dosen Pendidikan Geografi FPIPS UPI
2. 2003–2007   : Sekretaris Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI
3. 2009–2010   : Tim Pengembang Pedoman Pendidikan Profesi Guru   

   Bidang Studi Geografi (Dikti)
4. 2009–2011   : Tim Pengembang PPG Bidang Studi Geografi FPIPS UPI 
5. 2011–2015   :  Ketua Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI
6. 2013–sekarang : Assessor BAN-PT

    Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S3: Pendidikan Luar Sekolah UPI (1998-2002)
2. S2: Pendidikan Luar Sekolah UPI (1993-1996)
3. S1: Pendidikan Geografi IKIP Bandung (1981-1986)

    Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

1. Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya Teknologi (2007)
2. Buku Mata Pelajaran IPS Kelas VII, VII, IX (2014-2015)
3. Buku SMA Mata Pelajaran Geografi (2006-sekarang)
4. Buku Non-Teks (2015)

    Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Pengembangan Model Evaluasi Hasil Belajar IPS Berbasis Pendekatan 

Pembelajaran Saintifik (tahap I) (2014)
2. Studi Lapangan untuk penguatan keilmuan geografi (tahap II) (2014)
3. Studi Lapangan untuk penguatan keilmuan geografi (tahap I) (2013)
4. Model Quantum Teaching untuk Meningkatkan Keterampilan Dasar 

mengajar (2013)
5. Penggunaan media Globe dan Multimedia untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas XA SMA Percontohan UPI (2012)
6. Model Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal (local Genius) pada Masyarakat 

Sunda dalam Membentuk Perilaku Lingkungan Bertanggung Jawab 
(Environmental Responsibility Behaviour/REB) (Biaya UTU UPI) (2011)
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   Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 1988–sekarang : Staf Akademik di Departemen Sosiologi FISIPUI. 

    Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S3: Fakultas Pasca Sarjana/Penyuluhan Pembangunan/Institut Pertanian 

Bogor  (1998–2004)
2. S2: Fakultas Ilmu Sosial UI/Sosiologi/FISIPUI  (1983–1986)
3. S1: Fakultas/jurusan/program studi/bagian dan nama lembaga  (1972–1979) 

    Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

-

    Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Model Penguatan Gizi Balita Terpadu Berbasis Social Engineering di 

Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten  (2015)
2. Peranan Keluarga dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Beragama pada 

Anak di Kota Depok (2014)
3. Kajian Tingkat Kepuasan Konsumen Listrik Sektor Industri dan Bisnis Dalam 

Rangka Mendukung Peningkatan Pelayanan PT PLN (Persero) (2014)
4. Penanaman Nilai Multikultur Kepada Anak dalam Keluarga FISIPUI (2013)
5. Survey Integritas Pelayanan Sektor Publik di Indonesia KPK-WDU (2012)
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3. 2010–sekarang : Peneliti Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas  

   Gadjah Mada 
4. 2013–sekarang : sekjen Ikatan Sosiologi Indonesia  

    Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S3: Fakultas ISIPOL/jurusan SOSIOLOGI/program PASCASARJANA (Lulus 

Tahun 2015)
2. S2: Fakultas ISIPOL/jurusan SOSIOLOGI/program PASCASARJANA (Lulus 

Tahun 2004)
3. S1: Fakultas ISIPOL/jurusan SOSIOLOGI/program PASCASARJANA (Lulus 

Tahun 1997) 

    Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

-

    Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Pendidikan Politik untuk Kelompok Marginal dalam Pemilu (2014)
2. Analisis Kecurangan Pemilu 2014 (2014)
3. Editor Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa (2014)
4. Geliat Negeri Menata Diri (2013)
5. Mutiara Perubahan dari Indonesia Timur (2013)
6. Negara Sibuk Rakyat Terpuruk (2012)
7. Pendangkalan Politik (2012)
8. Pemuda Pasca Orde Baru (2012)
9. Perempuan dan Politik, Pemilu 2009 (2009)
10. Jalan Panjang Advokasi Kebijakan (2009)
11. Kebijakan Sosial dari Daerah (2009)
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Bidang Keahlian :  Sejarah 
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1. 1998–sekarang : Staf Peneliti, Pusat Studi Korea UGM 
2. 1999–sekarang : Staf Pengajar, Jurusan Sejarah, FIB-UGM
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5. 2013–2015   : Reviewer Buku Pelajaran Sejarah Kurikulum 2013

    Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S2: Program Pascasarjana/Program Studi Humaniora/Universitas Gadjah 

Mada (2000–2005)
2. S1: Fakultas Sastra/Jurusan Sejarah/Prodi Ilmu Sejarah/Universitas Gadjah 

Mada (1993–1998) 

    Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

1. Penelaah Buku Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XI SMALB Kurikulum 2013  
(2015)

2. Penelaah Buku Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X SMALB Kurikulum 2013 
(2015)

3. Penelaah Buku Non-Teks IPS dan Sejarah Kurikulum 2013 (2014)
4. Penelaah Buku Palajaran Sejarah Kelas XII Kurikulum 2013 (2014)
5. Penelaah Buku Palajaran Sejarah Kelas XI Kurikulum 2013 (2013)

    Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Ensiklopedi Budaya Kabupaten Kulonprogo (2015)
2. Kajian Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta (2015)
3. Bangsawan Terbuang: Studi Tentang Transformasi Identitas Bangsawan 

Jawa di Ambon 1718-1980an (2014)
4. Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial di DIY (2013)
5. Westernisasi dan Paradoks Kebudayaan: Elit Istana Jawa Pada Masa Paku 

Alam V (1878-1900) (2013)



	Ilmu	Pengetahuan	Sosial							

Nama Lengkap  :  Regina Niken Wilantari 
Telp. Kantor/HP  :  08123456290 
E-mail  :  reginanikenw@gmail.com
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   Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 2001–sekarang : Dosen jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi  

   Universitas Jember 

    Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S3: Program Doktoral, Universitas Padjajaran, Bandung (2006-2011)
2. S2: Magister Sains, Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 

(1999-2001)
3. S1: Sarjana Ekonomi, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas 

Jember (1993-1997) 

    Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Teks IPS K-13 kelas XI SMA/MA
2. Buku Teks IPS K-13 kelas XII SMA/MA
3. Buku Teks IPS K-13 kelas X SMA/MA
4. Buku teks IPS SMP
5. Buku Nonteks Pelajaran
6. Buku teks SMK

    Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Model New Keynesian sebagai strategi kebijakan dalam mengatasi dampak 

perubahan harga minyak dunia (2015)
2. Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan Kabupaten Jember (2015)
3. Analisis Peningkatan  Produk Derivat/Turunan  Tebu (Pdt)  dan Implementasi 

Teknologi Berdasarkan Produk Derivat Menggunakan Sistem Informasi 
Geografis (SIG) (2014)

4. Pemetaan Kebijakan Anggaran dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten 
Bondowoso sebagai Strategi dalam Meyongsong Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (2014)

5. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 
Kebijakan Pengembangannya di Kabupaten Jember (2013)
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Alamat Kantor  :  FEB Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No 1 Grogol, Jakarta 
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Bidang Keahlian :  Ekonomi 

   Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1. 1993–sekarang : Dosen Tetap di FEB Universitas Trisakti  
2. 2004–2008   : Sekretaris Prodi S1 Ekonomi Pembangunan FEB     

   Universitas  Trisakti
3. 2008–sekarang : Sekretaris Tim Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

   Universitas Trisakti
4. 2011–sekarang : Anggota Tim Audit Badan Pembinaan dan Pengembangan 

  Jaminan Mutu (BPPJM) Univeristas Trisakti
5. 2014–sekarang : Ketua Majelis Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas 

   Trisakti

    Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S3: Islamic Economic and Finance (IEF), Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Trisakti (tahun masuk: 2012–sedang menulis disertasi)
2. S2: Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia  

(1994–2000)
3. S1: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, FEB Universitas Gadjah Mada  

(1986–1992)  

    Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

1. IPS untuk SMP Kelas VII, VIII dan IX (2016)

    Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Peran Aspek Sosial-Ekonomi dan Pembiayaan Syariah terhadap Produk 

Domestik Bruto UMKM (2014)
2. Hubungan Kausalitas Diterminan Permintaan Sukuk Ritel di Indonesia 

(2013)
3. Perancangan Integrasi Sistem Manajemen Pengetahuan dan Sistem 

Pendukung Keputusan Berbasis Web pada Rantai Pasok Beras DKI Jakarta, 
tahun ke-2 (Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025) (2013)

4. Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu 
(2012)
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   Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 2004–sekarang : Dosen Prodi Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta UNJ   
2. 2013–sekarang : Pembina MGMP Sosiologi DKI Jakarta dan Provinsi Lampung 
3. 2014–2015   : Ketua Laboratorium Sosiologi UNJ 

    Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S3: Universite Lumiere Lyon 2 Prancis /Sosiologi (Lulus Tahun 2014)
2. S2: Departemen Sosiologi FISIP UI (Lulus Tahun 2008)
3. S1: Prodi Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto  (Lulus 

Tahun 2002) 

    Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

1. Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim (2014)
2. Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran (2013)
3. Pengantar Sosiologi Kurikulum (2011)

    Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Konseptualisasi Pemikiran Pedagogi Revolusioner dalam Pandangan Peter 

McLaren (2015)
2. Pemetaan Sosial PT Antam Logam Mulia (2015)
3. Politik Pendidikan Tinggi Indonesia Pasca Orde Baru: Reformasi Tata Kelola 

Dalam Perspektif New Public Management (2011)
4. Survey Sekolah Inklusi dan RSBI (2010)
5. Studi Pembiayaan Pendidikan Dasar 2010 (2010)
6. Dinamika Sosial Gerakan Guru di Indonesia Pasca Orde Baru (2009)
7. Kontestasi Kekuasaan dalam Kurikulum: Critical Discourse Analysis terhadap 

Kurikulum Sosiologi SMA dan Buku Pelajaran Sosiologi berdasarkan 
Kurikulum 2006 dan 1984 (2008)

8. Transformation Development Index (TDI) Wahana Visi Indonesia (2008)
9. Warung Hik sebagai Gejala Sektor Informal Perkotaan: Studi tentang Pola 

Adaptasi Sosial Warung Hik di Jakarta Timur (2008)
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   Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 2002 – (sekarang): Editor di Penerbit Erlangga.

    Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S2: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pendidikan, 
Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pelita Harapan/UPH 
(2008–2010)

2.  S1: Jurusan Filsafat Sosial, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta (1998–
2002)

    Judul Buku yang Pernah Diedit (10 Tahun Terakhir):
1. Budiyanto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Jilid 1-3 (Kurikulum 

2006). Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
2. Bambang Suteng, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Jilid 1-3 

(Kurikulum 2006). Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005.
3. Saptono. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP Jilid 1-3 (Kurikulum 

2006). Jakarta: Penerbit Phibeta, 2004. 
4. Saronji Dahlan, Asy’ari. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP Jilid 1-3 

(Kurikulum 2006). Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
5. Tim Bina Karya Guru. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD (Kurikulum 2006). 

Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006. 
6. Ratna Hapsari, M. Adil. Sejarah Indonesia untuk SMA Jilid 1-3 (Kurikulum 

2013). Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
7. Ratna Hapsari, M. Adil. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK/MAK Jilid 

1-3 (Kurikulum 2013). Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013. 
8. Yuyus Kardiman, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK/MAK Jilid 

1-3 (Kurikulum 2013). Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.

    Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
Tidak ada



ISBN: 
978-602-282-329-2 (jilid lengkap)

978-602-282-331-5 (jilid 2)

Bu
ku

 G
ur

u 
 •

  I
lm

u 
Pe

ng
et

ah
ua

n 
So

sia
l  

• 
  K

el
as

 V
III

 S
M

P/
M

Ts
   

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2017

HET
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5

Rp17.600 Rp18.400 Rp19.100 Rp20.600 Rp26.400 

SMP/MTs

KELAS

VIII


	Kelas VIII IPS BG Cover depan - hasil



