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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum,Wr.Wb. 

 Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT,atas rahmat,hidayah dan 

inayahnya,sehingga kami dapat menyusun Buku Pendamping Sejarah ini sebagai salah satu 

buku pelengkap dan buku kerja siswa  SMK ISLAM PB.SOEDIRMAN 1 tingkat X (sepuluh) 

semester 1 dan 2 untuk Kompetensi  Keahlian MM,TKR,dan PSPTV. 

 Buku pendamping ini disusun untuk pembelajaran siswa secara aktif,inovatif,kreatif, 

efektif dan menyenangkan,yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian pengetahuan, 

ketrampilan maupun sikap,untuk persiapan pemberian pembelajaran yang mencangkup materi 

mulai dari KD 3.1 sampai KD 3.13 dan KD 4.1 Sampai KD 4.13 dalam bentuk buku kerja. 

Adapun keluasan dan kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi waktu dan kemampuan 

siswa SMK Islam PB.Soedirman 1 pada umumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Buklu Pendamping ini akan memperlancar kegiatan belajar 

mengajar ( KBM) di sekolah,karerna anak akan dituntut lebih banyak aktrif dengan berbagai 

stimulus dan menganalisa informasi apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru mata 

pelajaran. 

Akhir kata,kami mengucapkan terimakasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak baik 

teman seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wassalamu alaikum Wr.Wb. 

 

“ ALKHAMDULILLAH” 

MANJADA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL. AMIN. 

 

                                                                                                     Jakarta 09 Juli 2021 

                                                                                                     Pengarang 

 

 

 

 

                                                                                                      Drt.H.Sarbani 
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3.1. Memahami Konsep Dasar Sejarah(berpikir kronologis,diakronik,sinkronik,ruang dan 

waktu serta perubahan dan berkelanjutan)  

4.1 Menyajikanhasil pemahaman tentang konsep dasar sejarah (berpikir 

kronologis,diakronik,ruang dan waktu serta perubahan dan berkelanjutan) 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

     - 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
      - 

 

 
 

 

A. Cara Berpikir Kronologis (diakronis) dalam Mempelajari Sejarah 

Secara umum kata diakronis berasal dari bahasa latin,yaitu dia dan chronicus.Kata dia 

mempunyai arti melalui dan chronicus berarti waktu. Menurut john Galtung dalam pengantar 

ilmu sejarah, sejarah merupakan ilmu diakronis karena sejarah meneliti gejala-gejala yang 

terjadi dalam kurun waktuyang panjang.Diakronis diartikan sebagai peristiwa yang 

berhubungan dengan peristiwa sebelumnya dan tidak dapat berdiri sendiri atau muncul secara 

tiba-tiba.Oleh sebab itu sejarah meneliti gejala atau peristiwa dalam waktu yang 

panjang,tetapi dalam ruang yang panjang. 

Konsep diakronis melihat bahwa peristiwa sejarah selalu berkembang dan mengalami 

kemajuan sepanjang masa. Melalui proses inilah,manusia dapat melakukan perbandingan dan 

mengambil manfaat dari perkembangan sejarah dalam setiap zaman. Peristiwa sejarah tidak 

akan dapat lepas dari peristiwa sebelumnya dan pengaruh terhadap peristiwa sebelumnya dan 

perngaruh peristiwa yang akan dating. Sehingga berpikir diakronis harus memberikan 

penjelasan secara kronologis atau kausalitas. 

Cara beerpikir diakronis dalammempelajarisejarah selalu berhubungan dengan rentang 

waktu sehingga peristiwa sejarah selalu mementingkan proses dengan latar atau tempat 

tertentu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

selalu berhubungan dengan latar belatang terjadinya proklamasi kemerdekaan,hal ini juga 

nanti berdampak pada peristiwa yang lain seperti usaha mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

Ciri-ciri berpikir diakronis dapat diklasifikasikan dengan menitik beratkan pada 

pengkajian peristiwa sejarahnya yang mempunyai cakupan lebih luas. Judul-judul dalam 

penulisa sejarah selalu diberi angka tahun untuk menunjukkan sifatnya yang 

diakronis.misalnya serikat Islam tahun 1911-1924. 

 

B. Cara Berpikir Sinkronis dalam Mempelajari Sejarah  
Sejarah dapat dipelajari dengan cara beepikir diakronis maupun sinkronis. Kata 

sinkronis berasal dari bahasa Yunani,yakni syn yang berate dengan dan khronos yang berarti 

waktu.Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata sinkronis memiliki arti sesuatu yang 

berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dimasa yang terbatas. Jadi beepikir sinkronis dalam 

sejarah dapat diartikan dengan cara mempelajari peristiwa sejarah yang sezaman atau dalam 

kurun waktu yang terbatas.  

Sejarah disebut ilmu diakronis,sedangkan ilmu-ilmu social yang lain seperti 

sosiologi,ilmu politik,ilmu ekonomi dan antropologi disebut ilmu sinkronis. Diakronis berarti 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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memanjang dalam waktu tetapi  dalam ruang yang terbatas, tetapi sinkronis berarti meluas 

dalam ruang tetapi dalam waktunyangterbatas. Ilmu social digunkan dalam pendekatan dalam 

mempelajari peristiwa-peeistiwa sejarah. 

Kajian sinkronis sejarah mengandung nilai sistimatis yang tinggi dengan cirri 

mengkaji pada masa tertentu yang menitik beratkan pengkajian pada struktur (karakternya) 

yang lebih mendalam.Misalnya penulisan sejarah dengan topic-topik yang berasal dari ilmu 

social.penulisan buku atau penulisan yang disusun dengan cara sinkronis antara lain sejarah 

pembentukan kota Yogyakarta,dan studi Qodiriyah dipesantren jawa. Sedangkan contoh 

penulisan sejarah yang menghubungkan cara berpikir diakronis dan sinkronis misalnya topik 

fiktif: “Peranan Militer dalam Politik,tahun 1945-1999. 

Ilmu sejarah dan ilmu-ilmu social ini saling berhubungan.Kita ingin mencatat bahwa 

ada persilangan antara sejarah yang diakronis dan ilmu social lain yang sinkronis. Artinya ada 

kalanya sejarah menggunakan ilmu social,dan sebaliknya,ilmu osial menggunakan sejarah 

ilmu diakronis bercampur dengan sinkronis. 

 

C. Cara Berpikir Kausalitas dalam Mempelajari Sejarah 

 

Kata kausalitas berasal dari kata causalitas yang berarti sebab. Cara berpikir kausalitas 

merupakan suatu pendekatanyang mengedepankan adanya hubungan sebab akibat dalam 

mempelajari suatu peristiwa,khususnya peristiwa sejarah.hubungan kausalitas dalam setiap 

peristiwa dibangun oleh hubungan antara suatu kejadian lain (akibat atau dampak) dan 

kejadian kedua ini dipahami sebagai konsekuensi dari kejadian pertama. Oleh sebab itu,suatu 

peristiwa sejarah dapat yerjadi karena disebabkan oleh hal-hal tertentu. 

Para peneliti sejarah tidak hanya difokuskan pada pertanyaan siapa dan apa,melainkan 

juga mengapa peristiwa tersebut terjadi. Pertanyaan “mengapa” member kejelasan dalam 

menarik hubungan sebab akibat terhadap suatu permasalahan.Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kausalitas sejarah adalah sebab akibat terjadinya peeistiwa sejarah. Misalnya peristiwa 

jatuhnya bom atom di Hirosima dan Nagasaki disebabkan oleh perang dunia II. 

Teori sebab akibat pada dasarnya sudah muncul sejak dulu .manusia sebagai makhluk 

yang berakal berupaya mencari sebab-sebab dari setiap kejadian. Dengan mengetahui 

sebabnya,berarti memahami akar dan sumber akibat dari kejadian tersebut.Hukum dasar kehi 

dupan pertama kali dikemukakan oleh Socrates lebih dari 400 tahun sebelum masehi yang 

disebut kausalitas atau hokum sebab akibat. 

Hubungan kausalitas dalam sejarah dapat diteliti dengan pengamatan,rekontruksi 

fakta-fakta sejarah, analisis sumber primer maupun sekunder dan merumuskan sebab-sebab 

umum terjadinya suatu peristiwa. Dalam hal ini sejarawan terkendala pada unsure 

subyektivitas sehingga pendapat atau kesimpulan dari satu orang dan orang lain berbeda-

beda.unsur subyektivitas ini mengakibatkan sebab-sebab itu menjadi beraneka ragam dan sulit 

untuk digeneralisasikan. Unsur subyektivitas ini dapat meminimalkan dengan keakuratan 

fakta-fakta sejarah dan sumber primer yang akan dijadikan titik berat dalam penelitian. 

 

D. Konsep Ruang dan Waktu 

1. Konsep Ruang 
Dunia ini merupakan ruang atau demensi spasial yaitu tempat terjadinya suatu 

peristiwa akibat tindakan manusia dalam proses perjalanan waktu. Ruang mencakup seluruh 

permukaan bumi tempat manusia melakukan aktifitas. Proses sejarah berlangsung dalam 

batasan ruang atau tempat kejadian. Tinjauan ruang merujuk pada tempat yerjadinya peristiwa 

sejarah tersebut. Dengan demikian pembagian sejarah berdasarkan keluasan ruang dapat 

berupa sejarah local,sejarah nasional,hungga sejarah dunia,semuanya mempunyai hubungan 

satu sama lain. 

Suatu kejadian dapat diamati berdasarkan demensi ruang,waktu dan manusia. 

Berdasarkan demensi ruang suatu peristiwa memiliki batas-batas tertentu dalam suatu ruang. 

Misalnya terjadi peristiwa sejarah pada waktu yang beramaan akan tetapi ditempat yang 
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berbeda. Berdasarkan demensi manusia,manusia adalah menjadi objek dan sobjek dari 

peristiwa tersebut. Setiap peristiwa membawa pengaruh terhadap perubahan pada demensi 

manusia,baik sebagai objek maupun subjek. Perubahan tersebut diharapkan dapat membawa 

perubahan kearah yang lebih baik. 

 

 

2. Konsep Waktu 
Waktu merupakan konsep dasar sejarah,karena peristiwa dapat dikatakan sebagai 

fenomena dan fakta sejarah jika ditunjukkan oleh waktu terjadinya. Adapun konsep waktu 

dalam sejarah meliputi waktu atau tempo(time),yaitu proses kelangsungan dan 

waktu(duration)yaitu kesatuan dari kelangsungan waktu yang meliputi,waktu yang 

lalu,sekarang,dan waktuyang akan dating.Berdasarkan demensi waktu,suatu peristiwa 

merupakan suatu proses,artinya peristiwa tersebut mengalami perubahan sejalan dengan 

waktu. Waktu itu ada dan terus berjalan(continuity). Dalam sejarah bangsa Indonesia,periode 

waktudiawali dengan praaksara,masa Hindu –Budha,masa kerajaan-kerajaan islam,masa 

kolonialisme dan imperialism bangsa Barat,masa penjajahan Jepang,dan masa kemerdekaan. 

Sejarah selalu berhubungan dengan masa lampau,masa lampau itu merupakan sebuah 

masa yang sudah terlewati. Tetapi masa lampau bukan merupakan suatu masa final dan 

tertutup.Masa lampau dapat bersifat terbuka dan berkesinambungan.Sehingga,dalam sejarah, 

masa lampau tidak dilupakan begitu saja,akan tetapi dipelajari dan dijadikan gambaran bagi 

kita untuk bertindak dimasa sekarang dan untuk mencapai kehidupannyang lebih baik dimasa 

mendatang. 

Keterkaitan antara waktu dengan peristiwa sejarah meliputi 4 hal,sebagai berikut.            

a.      Perkembangan masyarakat terjadi jika masyarakat terus menerus bergerak dari satu 

bentuk kebentuk yang lain. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk yang 

seerhana menjadi lebih maju. Misalnya sejarah Indonesia meliputi rentang  yang panjang 

sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan “Manusia Jawa “ Periode sejarah di 

Indonesia dibagi menjadi lima era yaitu. 

(1).era Prakolonial,yaitu munculnya kerajaan Hindu-Budha serta Islam di jawa dan 

sumatera,terutama mengandalkan perdagangan. 

(2).Era Kolonial yaitu masuknya orang-orang Eropa antara abad ke-17 sampai pertengah 

an abad ke-20. 

(3).era kemerdekaan awal,yaitu pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 

jatuhnya Soekarno 1966. 

(4).Era Orde Baru,yaitu 32 tahun pemerintahan Soeharto (1966-1998) 

(5) Era Reformasi yang berlangsung sampai saat ini. 

b. Kesinambungan     

Kesinambungan dalam sejarah merupakan rentetan peristiwa yang saling berhubungan 

dan bersambung. Misalnya kolonialisme dan penjelajahan samudra menimbulkan adanya 

penjajahan dan inperialisme modern diberbagai daerah. Kita harus menyadari bahwa 

rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah peristiwa yang 

berkelanjutan atau berkesinambungan. Roeslan Abdul Ghani mengatakan bahwa ilmu 

sejarah ibarat penglihatan tga dimensi,yaitu pertama penglihatan ke masa silam,kedua 

kemasa sekarang,dan ketiga kemasa depan. 

c. Pengulangan    

Pengulanganterjadi bila peristiwa yang pernah terjadi dimasa lamapau terjadi lagi 

dimasa selanjutnya,misalnya lengsernya kekuasaan Presiden Soeharto,yang disebabkan 

oleh aksi-aksi mahasiswa. 

d. Perubahan   

Ilmu sejarah juga mengenal adanya konsep “perubahan”(change) kehidupan sejak 

adanya manusia sampai sekarang yang berlangsung secara lambat (evolusi) misalnya 

gerakan Padri yang terjadi di Sumatera Barat yang menentang kaum adat.gerakan ini 

sering dianggap sebagai gerakan Wahabi di arab yang ditularkan dari para hajiyang 
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pulang dari Mekah yang tidak menyukai kebiasaan kaum adat yang menyimpang dari 

agama islam. 

 

 

 

 

E. Periodisasi dalam Sejarah 

Periodisasi dapat diartikan sebagai pembabakan waktu yang digunakan untuk berbagai 

peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia memerlukan klasifikasi 

berdasarkan bentuk serta jenis peristiwa tersebut termasuk peristiwa sejarah.Peristiwa-

peristiwa yang telah diklasifikasikan tersebut disusun secara kronologis berdasarkan urutan 

waktu kejadia. 

Periodisasi digunakan untuk mempermudah pemahaman sejarah kehidupan manusia. 

Perriodisasi dibuat oleh banyak peneliti sehingga terdapat banyak perbedaan pandangan 

yang bersifat subjektif terhadap permasalahan penelitian. 

Periodisasi dibuat dengan tujuan agar dapat diketahui cirri khas atau karakteristik kehi 

dupan manusia sehingga mudah dipahami. Disisi lain dengan adanya periodisasi akan 

mudah dalam melakukan penyederhanaan dalam memahami peristiwa sejarah,memudah kan 

klasifikasi dalam ilmu sejarah khususnya yang berhubungan dengan studi ruang dan waktu. 

Serta dapat mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis yaitu berdasarkan urutan 

kejadiannya. 

Periodisasi merupakan hasil pemikiran komparatif antara satu periode dengan periode 

lain berdasarkan cirri khas dalam suatu kurun waktu sejarah. Dalam periodesasi ini akan 

diketahui perkembangan kehidupan manusia dimana terjadi kesinambungan antara periode 

yang satu dengan periode berikutnya maupun terjadi fenomena yang berulang. Periodisasi 

pada umumnya akan membagi sejarah menjadi tiga periode,yaitu Ancient,Middle,dan 

Modern . 

Periodisasi dalam sejarah dilakukan oleh masyarakat,bangsa atau Negara diberbagai 

belahan dunia. Hal ini dilakukan,karena pada setiap periode sejarah terdapat beberapa 

rangkaian peristiwa atau kejadian dengan jumlah peristiwa yang sangat banyak . Baik dalam 

kejadian satu waktu dan ditempat berbeda maupun kejadian dalam tempat yang sama 

diwaktu yang berbeda. 

Periodisasi sejarah Indonesia dibagi dua zaman,yaitu zaman prasejarah dan zaman 

sejarah. 

1. Zaman prasejarah,yaitu zaman sebelum manusia mengenal tulisan.sejarah zaman 

praaksara dapat dipelajari dengan mengadakan penelitian terhadap berbagai 

peninggalan benda-benda purbakala berupa artefak,fosil,fitur,ekofak,maupun situs. 

2. Zaman sejarah,yaitu zaman ketika manusia sudah mulai mengenal tulisan.Zaman 

sejarah dibagi tiga,sebagai berikut. 

a. Zaman Indonesia kuno,mempelajari tentang kerajaan tertua di Nusantara sampai 

abad ke-14.Pada zaman ini berkembang kebudayaan yang dipengaruhioleh agama 

Hindu dan Budha. 

b. Zaman Indonesia Baru,mulai abad ke-15 yang membicarakan masa perkemba 

ngannya agama dan kebudayaan islam sampai abad ke-18. 

c. Zaman Indonesia Modern,sejak masa pemerintahan HIndia Belanda (1800) 

pergerakan kemerdekaan Indonesia,sampai skarang atau masa masa kontemporer. 

Konsep teoritis tentang periodisasi sejarah Indonesia sangat beraneka ragam,tergan 

tung persepsi masing-masing ahli dan unsur subjektivitasnya. Misalnya periodisasi sejarah 

Indonesia menurut Prof.Dr.Sartono Kartodirdjo. Menurut pememikiran beliu, dasar babakan 

masa adaaalah derajad integrasi yang tercapai di Indonesia pada masa lampau yang terbagi 

dalam factor ekonomi,peekembangan social,perkembangan politik dan kultur atau 

kebudayaan Indonesia.   



E-MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Iduka  

 

5 Rev : 03                                                                                                                  No : F.02.55 

 

Periodisasi atau pembabagan zaman prasejarah biasanya dilakukan berdasarkan factor 

geologi. Geologi adalah ilmu yang memepelajari bumi secara keseluruhan. Berdasarkan 

geologi,terjadinya bumi sampai sekarang dibagi menjadi empat zaman yaitu zaman 

arkaekum atau zaman tertua,zaman paleozoikum atau zaman primer atau zaman hidup 

tua,zaman mesozoikum atau zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan,dan zaman 

neozoikum atau zaman hidup baru.  

 

 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Konsep diakronis melihat peristiwa sejarah sebagai………….. 

a. Peristiwa yang berkembang  

b. Peristiwa yang tertutup 

c. Peristiwa yang continuity 

d. Peristiwa masa lalu 

e. Peristiwa yang berulang 

2. Cirri-cri berpikir diakronis dapat diklasifikasikan dengan menitik beratkan pada… 

a. Klasifikasi zaman sejarah 

b. Urutan kejadian waktu 

c. Pengkajian peristiwa yang cakupannya lebih lua 

d. Periodisasi peristiwa 

e. Pengkajian cirri khas etiap masa 

3. Berikut ini yang termasuk topik sejarah diakronis adalah….. 

a. Tarekat Qadaryah di pesantren jawa 

b.  Peranan militer dalam politik RI 

c. Jakarta kota metropolitan 

d. Sejarah Uni Soviet tahun 1917-1989 

e. Elite agama di keratin 

4. Cara berpikir sinkronis dalam mempelajari sejarah membatasi kita dalam…. 

a. Mengkaji peristiwa yang terjadi masa yang terbatas 

b. Mengkaji peristiwa yang terjadi di ruang yang terbatas 

c. Mengkaji peristiwa berdasarkan urutan kejadian 

d. Mengkaji peristiwa berdasarkan sebab akibat 

e. Mengkaji peristiwa dengan analistis kritis. 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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5. Aksi demo mahasiswa menunjukkan adanya hubungan kausalitas 

yangbdisebabkanoleh…. 

a. Kebijakan pemerintah yang pro rakyat 

b. Pertumbuhan ekonomi dan politik yang positif 

c. Peningkatan kesejahteraan rakyat 

d. Rehabilitasi politik kearah yang lebih baik 

e. Keadaan ekonomi politik yang tidak stabil dan mengecewakan rakyat 

6. Perhatikan beberapa tema sejarah berikut ini dengan saksama! 

1) Sejaraah Nasional Indonesia 

2) Perang dingin tahun 1945-1989 

3) Perlawanan Pangeran Diponegoro 

4) Sejarah Eropa Modern 

5) Bandung Lautan Api 

Dari tema tersebut,yang termasuk tema kausalitas ditunjukkan oleh nomor 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

e. 3 dan 5 

7. Konsep ruang dalam sejarah merupakan sesuatu yang penting karena…. 

a. Ruang merupakan tempat terjadinya peristiwa sejarah 

b. Ruang memberikan fakta-fakta penulisan sejarah 

c. Hubungan langsung dengan objek sejarah 

d. Dimiliki oleh setiap pelaku sejarah 

e. Terdapat cirri khas di setiap kejadian 

8. Berdasarkan demensi waktu,suatu peristiwa sejarah merupakan suatu 

proses,artinya 

a. Terjadi kesinambungan yang relevan 

b. Merupakan peristiwa yang terjadi beberapa kali 

c. Adanya hubungan dengan peristiwa yang lain 

d. Pristiwa tersebut mengalami perubahan sejalan waktu 

e. Terdapat hubungan sebab akibat 

9. Periodesasi sejarah dibuat dengan tujuan….. 

a. Ditulis ulang pada periode selanjutnya 

b. Memahami karakteristik dari setiap peristiwa sejarah 

c. Meningkatkan pemahaman sejarah masa lalu 

d. Membuat rekonstruksi dengan peristiwa yang lain 

e. Mengetahui sebab-sebab terjadinya peristiwa sejarah 

10. Periodesasi dalam sejarah dilakukan oleh masyarakat,bangsa,atau Negara 

diberbagai belahan dunia. Halini dilakukan karena………… 

a. Adanya unsur kesamaan dalam pendekatan kausalitas 

b. Terdapat beberapa sumberprimer dalam sejarah 

c. Setiap periode sejarah terdapat rangkaian peristiwa konpleks 

d. Adanya hubungan antar peristiwa sejarah 

e. Meningkatkan penulisan sejarah di berbagai daerah. 

 

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar 
1. Jelaskan perbedaan cara berpikir diakronis dan sinkronis! 

2. Sebutkan tema-tema penulisan sejarah sinkronis! 

3. Uraikan secara singkat peiodesasi sejarah Eropa! 

4. Jelaskan konsep ruang dan waktu dalam sejarah 

5. Jelaskan tujuan pendekatan kausalitas dalam peristiwa sejarah!   

 



E-MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Iduka  

 

7 Rev : 03                                                                                                                  No : F.02.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

 Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

1. Bagaimanakan bentuk umum dari fungsi sum dalam excel? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

2. Berfungsi sebagai apakah fungsi count dalam excel? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya  15 

 Format sesuai ketentuan Soal 20 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  
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4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Penerjemahan jawaban ke rumus (buku catatan)  

 a. Menghitung gaji pokok 15 

 b. Tunjangan anak 15 

 c. Tunjangan kesehatan 15 

 d. Pajak 15% 15 

 e. Gaji Bersih 15 

2 Hasil Produk 15 

 Penulisan rumus ke dalam cell 7 

 Keterbacaan Rumus Fungsi (berfungsi) 8 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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3.2. .Menganalisis kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara 

Indonesia)  

4.2 .Menyajikan informasi mengenai manusia dan hasil-hasil budaya khususnya masyarakat 

pra aksara Indonesia  

KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
…………………………………………………… 

 

 

 

A. Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan Tingkat Sederhana 

1. Ciri Kehidupan Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan Tingkat 

Sederhana 

Keadaan lingkungan fisik pada masa kini sangat mempengaruhi cara hidup manusia 

purba pendukungnya.Keadaan alam pada masa pleistosen berlangsung selama beberapa juta 

tahun dengan kondisi alam masih tidak stabil,baik dalam bentuk fisik,iklim,maupun 

perkembangan manusia.Penghidupan hanya terpusat pada usaha mempertahankan diri di 

tengah alam dengan kemampuan yang terbatas.manusia purba yang hidup pada masa kini 

terdiri atas Pithecanthropus sampai Homo sapiens yang sangat menggantungkan hidupnya 

pada kondisi alam.daerah-daerah yang diduduki atau ditempati manusia purba pada waktu 

itu harus dapat memberikan persediaan makanan dan kebutuhan untuk kelangsungan hidup. 

Oleh karena itu tempat-tempat yang menarik untuk didiemi adalah tempat yang cukup 

mengandung bahan makanan dan air,terutama temnpat-tempat yang sering dikunjungi atau 

dilalui oleh binatang seperti ditepi danau,tepi sungai,tepi pantai dan lain-lain.  

Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana,kemampuan 

manusia hanya terbatas dalam memanfaatkan bahan-bahan yang disediakan oleh alam 

disekitarnya. Oleh karena itu peralatan  yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

masih sangat sederhana yang terbuat dari kayu,batu,maupun tulang.manusia pada masa ini 

hanya memanfatkan alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup.Oleh karenaitu mereka 

hidup beepindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain untuk mencari daerah yang 

lebih subur atau banyak terdapat bahan makanan.cara hidup berpindah ini juga disebut 

nomaden. 

2. Kehidupan Ekonomi Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan Tingkat 

sederhana  
Pada masa ini manusia purba memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berbjru 

binatang dan mengumpulkan makanan dari lingkungan sekitar.Peralatan yang digunakan 

pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana,hanya mengutamakan 

segi praktis sesuei dengan penggunaannya saja. 

Peralatan yang digunakan sebagai perkakas dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari 

bahan yang sderhana,seperti batu dan tulang. Alat-alat ini digunakan untuk mencari umbi-

umbian maupun memotong daging hewan buruan.Di Indonesia dikenal teknik pembuatan 

perkakas batu yang disebut tradisi kapak berimbas dan serpih yang dikembangkan pada 

masa pleistosen tengah. Pada akhir pleistosen ditemukan tanda-tanda pembuatan peralatan 

rumah tangga dari tulang dan tanduk. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini,penemuan api menjadi landasan 

dalam menentukan kelangsungan hidup.api mula-mula dikenal manusia sebagai gejala alam 

sekelilingnya,yaitu sebagai percikan gunung api,sebagai kebakaran padang rumput atau 

akibat semburan gas bumi. Api digunakan untuk berbagai keperluan seperti memasak,mence 

gah serangan binatang buas,dan menerangi lingkungan dimalam hari. 

 

3. Kehidupan Sosial Budaya Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan Tingkat 

sederhana. 

Manusia purba pada masa ini cenderung hidup berkelompok dan membekali diri meng 

hadapi lingkungan sekitarnya.jumlah anggota kelompok kurang lebih 5-20 orang. Jum lah 

mereka sangat sedikit karena memang dibatasi oleh manusia itu sendiri. Faktor lain yang 

berpengaruh adalah adalah serangan binatang buas dan kondisi alam yang belum 

stabil,misalnya bencana alam akibat letusan gunung berapi. 

Manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan secara sederhana 

hidup berkelompok dan melakukan pembagian tugas.Orang dewasa dan anak laki-laki mela 

kukan perburuan sedangkan perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuhan dan hewan 

-hewan kecil. Perempuan juga mempunyai peran dalam mengurus anak-anak,memilih 

tumbuh-tumbuhan yang layak untuk dikonsumsi,dan memelihara api. 

Kegiatan berburu dalamkelompok dilakukan menggunakan alat-alat dari batu yang 

sederhana,misalnya batu bulat yang diikat untuk menjerat binatang. Cara lain yang 

dilakukan adalah membuat lubang-lubang untuk menjerat binatang,dengan cara digiring 

agar masuk lubang yang tersedia sehingga mudah untuk menangkapnya. 

Beberapa binatang yang diburu pada waktu itu misalnya bibor palaeo sondicus 

(banteng purba) Bubalos  palaeo Kerabau (kerbau purba),dan Stegodon palaeo Trigono 

cepalus (gajah purba)  

 

B. Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan Tingkat Lanjut 

 

Kehidupan masyarakat mas praaksara pada masa berburu dan mengumpulkan 

makanan tingkat lanjut,dapat dikategorikan kedalam cirri-ciri berikut. 

 

1. Ciri Kehidupan Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan Tingkat Lanjut 

Pola hidup masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut 

sudah mulai bertempat tinggal secara tetap di gua-gua alam.Tetapi mereka akan 

meninggalkan gua-gua tersebut jika dianggap sudah tidak memungkinkan lagi untuk 

ditempati. Pada masa berlangsungnya hidup berburu tingkat lanjut pasca plestosen, corak 

hidup yang berasal dari masa sebelumnya masih sangat berpengaruh. Hal ini terbukti dari 

adanya peralatan yang digunaka pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat 

lanjut seperti batu,tulang,serta kulit kerang.   

Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini,manusia mulai 

mengenal seni,diantaranya lukisan-lukisan di dinding gua  atau dinding karang. Manusia 

purba pada masa ini juga melakukan penguburan bagi seseorang yang meninggal dunia 

dengan membawa bekal kubur seperti perhiasan dari kulit kerang. Selain bertempat tinggal 

di gua-gua alam ada kelompok-kelompok yang tinggal di tepi pantai dengan menggantung 

kan hidupnya pada bahan makanan yang terdapat dilaut. Kesimpulan ini dibuktikan dengan 

penemuan kulit-kulit kerang dan siput dalam jumlah besar deket tulang belulang manusia 

pada waktu itu. 

 

2. Kehidupan Ekonomi   Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan Tingkat 

Lanjut 

Cara hidup manusia pada masa berburu tingkat lanjut masih dipengaruhi oleh cara 

hidup pada masa sebelumnya.Faktor-faktor alam seperti ilkim,kesuburan tanah dan keadaan 

fauna sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup.Pada masa ini,berbagai peralatan hidup 
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sudah banyak ditemukan pada masa sebelumnya seperti pemanfaatan api untuk berbagai 

keperluan hidup dan juga peralatan dari bahan yang sederhana. 

Manusia purba masih menjalani hidup dengan berburu dalam hutan,menangkap ikan, 

mencari kerang,serta mencari siput di sungai. Makanan jenis lain yang dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup,seperti umbi-umbian,keladi,buah-buahan,serta daun daunan. 

Pada masa ini,manusia masih bergantung dari alam,mereka tinggal dalam gua-gua alam 

(caves) gua-gua paying,atau ceruk (rock-shelter) akan tetapi tidak menetap. 

 

3. Kehidupan social Budaya Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan Tingkat 

Lanjut 

Pada masa ini manusia hidup berkelompok sesuai kebutuhan hidupnya masing-

masing.selain mendiami gua-gua terbuka ada juga kelompok yang menetap di tepi pantai 

dengan memanfaatkan sumber makanan dari laut.Kelompok yang hidup di gua- gua 

membuat lukisan di dinding gua,yang menggambarkan kegiatannya sehari-hari serta 

kepercayaan pada saat itu. 

Terdapat pembagian tugas kerja dalam kehidupan berkelompok.Laki-lakipada umum 

nya melakukan perburuan. Sementara itu perempuan melakukan bahan makanan seperti 

buah-buahan dan merawat anak.Mereka yang memeilih dan meramu makanan yang akan 

dimakan.Hubungan antar anggota sangat erat,mereka bekerjasama untuk memenuhi 

kebutuhan hidup serta mempertahankan kelompok dari serangankelompok lain atau binatang 

buas.populasi pertumbuhan penduduk sangat kecil karena situasi yang berat,denganperalatan 

yang sangat primitive membuat mereka tidak dapat selamat dari berbagai bahaya. 

Faktor yang yang penting dalam tingkat hidup berburu dan mengumpulkan makanan 

adalah peralatan dan api. Peraalatan dibuat dari bahan batu,kayu dan tulanh.sedangkan api 

dipakai untuk memanasi makanan dan menghindari binatang buas.Pada masa ini mulai 

dikenal seni cadas yang berupa seni lukis di dinding gua maupun karang.penemuan seni 

cadas tersebar di berbagai daerah di Indonesia sepert Sulawesi Selatan,Maluku,Kalimantan 

serta Papua. 

 

C. Masa Bercocok Tanam 

Masa bercocok tanam merupakan kelanjutan dari usaha-usaha manusia prasejarah 

dalam memenuhi kebutuhan hidup pada masa sebelumnya. Pada masa ini banyak penemuan 

baru berupa penguasaan sumber-sumber alam.Berbagai macam tumbuhabdan hewan juga 

mulai dipelihara dan dijinakkan. 

 

1. Ciri Kehidupan Masa Bercocok Tanam 

Kehidupan bercocok tanamya dikenal dengan berhuma,yaitu teknik bercocok tanam 

dengan cara membersihkan hutan dan menanaminya. Setelah tanah tidak subur,mereka 

akan pindah keetempat lain yang masih subur dan melakukan hal yang sama seperti 

sebelumnya. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Pada perkembangannya mulai 

menetapkan kehidupan bercocok tanam pada tanah-tanah persawahan.Manusia mulai 

memanfaatkan hutan belukar untuk dikembangkan menjadi lading sehingga cara hidup 

menetap mulai diterapkan. Populasi semakin meningkat dan kegiatan dalam perkampungan 

mulai diatur bersama. Masyarakat juga mulai menhasilkan teknologi dengan membuat 

gerabah,pakaian,alat-alat kerja ,serta peralatannhidup yang lain. 

 

2. Kehidupan Ekonomi Masa Bercocok Tanam 

Padaa masa bercoccok tanam,manusia purba mulai memanfaatkan hutan belukar untuk 

dijadikan lading.Kegiatan berburu dan menangkap ikan masih terus dilakukan untuk meme 

nuhi kebutuhan protein.Perlu diketahui bahwa masa bercocok tanam diperkirakan telah 

muncul system perdagangan yang bersifat barter.Perdagangan semakin berkembang seiring 

dengan perkembangannya kehidupan masyarakat.Perahu dan rakit bamboo merupakan alat 

yang berperan penting dalam sarana lalu lintas perdagangan pada waktu itu. 
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Peralatan yang bdihasilkan pada masa bercocok tanam adalah beliung persegi yang ber 

fungsi sebagai cangkul kapak karena bentuknya lonjong.Benda-benda semacam ini banyak 

ditemukan didaerah Maluku,Papua dan Sulawesi Utara.Alat-alat batu sudah mulai terbuat 

dari batu keras,diasah dan dirubah menjadi kapak persegi,beliung,serta ujung tombak yang 

ditemukan hamper diseluruh wilayah Indonesia. 

3. Kehidupan Sosial Budaya Masa Bercocok Tanam 

Pada masa bercocok tanam sudah ada tanda-tanda pola hidup menetap dalam 

perkampungan.kehidupan dalam perkampungan biasanya dialami tiap kelompok dengan 

beberapa keluarga.Setiap anggota kelompok mempunyai kewajiban bersama untuk bergo 

tong royong dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.Kehidupan menetap, merupa kan 

titik awal dan perkembangan kehidupan manusia untuk mencapai kemajuan.dengaanhidup 

menetap akal pikiran manusia mulai berkembang dan mengerti akan perubahan-perubahan 

hidup yang terjadi. 

Pembagian kerja masa bercocok tanam misalnya berburu dan menangkap ikan 

dilaut dilakukannoleh laki-laki,sedangkan perempuan menabur benih dan membuat gera 

bah.Kerja sama ini dapat berjalan dengan komunikasi yang  baik dan dipimpin oleh kepala 

kelompok yang dipatuhi bersama.Mulai nampak adanya ikatan sosial antara masyarakat 

dan keluarga sehingga masyarakat telah memiliki aturan dalam kehidupan bersama guna 

mencapai ketertiban dan pembagian kerja. 

Kelompok-kelompok kecil pada masa bercocok tanam makin bertambah besar, 

karena masyarakat mulai menetap dan hidup lebih teratur.kelompokperkampungan tumbuh 

menjadi kesatuan yang lebih besar misalnya marga,klan dan sebagainya.Kondisi inilah 

yang mendorong munculnya kelompok-kelompok spesialis atau undagi,misalnya kelom 

pokahli pembuatan rumah,gerabah,dan alat-alat logam. 

Pada masa ini manusia sudah mengenal sistim kepercayaan yang masih 

sederhana.Masyarakat mempercayai bahwa rohorang yang meninggal mempunyai kehidu 

pan sendiri di alamnya. Oleh karena itu terdapat cara penguburan yangsakral bagi orang 

yang meninggal. 

 

D. Masa Perundagian 

 

Masa perundagian diambil dari kata dasar undagi dari bahasa Bali undagi adalah 

seseorang atau sekelompok atau golonganmasyarakat yang mempunyai kepandaian atau 

ketrampilan jenis usaha tertentu.    

 

1. Ciri Kehidupan Masa Perundagian. 

Masa perundagian ditandai dengan berbagai macam temuan,diantaranya adalah. 

a. Adanya berbagai macam artefak logam. 

b. Bentuk megalitik yang beraneka ragam 

c. Benda dari tanah liat yang telah dibuat dengan menggunakan roda pemutar dalam 

berbagai bentuk 

d. Masyarakat sudah menetap dan mempunyai keahlian masing-masing. 

e. Terdapat tradisi pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan alam. 

Pada masa perundagian,selain menggunakan berang dari logam,manusia juga 

masih menggunakan barang-barang yang berasal dari batu. Penggunaan barang dari logam 

tidak begitu tersebar luas sebagaimana halnya barang dari batu. Hal ini dikarenakan perse 

diaan logam sangat terbatas dan orang-orang tertentu yang memiliki barang-barangdari 

logam.Keterbatasan persediaan tersebut memungkinkan barang-barang dari logam untuk 

diperjual belikan. 

 

2. Kehidupan Ekonomi Masa Perundagian 
Kehidupan ekonomi masa perundagian sudah diwarnai dengan sistem barter atau 

bentuk perdagangan dengan cara tukar menukar barang.Kegiatan barter ini dilakukan antar 
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wilayah dengan menggunakan alat transportasi perahu bercadik. Perdagangan tersebut 

berlangsung di Asia Tenggara bahkan sampai ke India. Hal ini terbukti dengan masuknya 

pengaruhIndia di Indonesia. 

Benda-benda yang digemari dalam perdagangan adalah benda yang mengandung arti 

magis dan bersifat khas,seperti nekara,perunggu dan benda-benda perhiasan seperti manik-

manik.perdagangan dengan daratan di Asia Tenggara sudah berkembang pesat dengan 

komuditas perdagangan berupa rempah-rempah,jenis-jenis kayu,serta hasil bumi yang lain. 

Dalam kegiatan pertanian,penduduk sudah mengolah tanah dengan irigasi dan pemupukan.  

 

3. Kehidupan  Sosial Budaya Masa Perundagian 

Kehidupan sosial pada masa perundagian dipengaruhi oleh pertambahan jumlah 

penduduk.Oleh sebab itu pertanian dan peternakan semakin maju.Pada masa ini pe 

ngetahuan tentang gejala alam dan  musim sudah mulai berkembang sehingga membantu 

proses perdagangan ke berbagai wilayah.Masyarakat juga mulai memperkirakan peristiwa 

alam dan memperhitungkan musim tanam maupun musim panen. 

Masyarakat masa perundagian telah menunjukkan tingkat budaya yang tinggi.Zaman 

ini ditandai dengan pesatnya kemampuan membuat alat-alat akibat perkembangan tekno 

logi.Mereka menemukan teknologi peleburan biji logam. Oleh karena itu makin banyak 

manusia menggunakan logam untuk memenuhi perkakas hidupnya. Penemuan logam yang 

digunakan pada tahap awal adalah tembaga alam,selanjutnya di campur dengan logam 

yang lain seperti perunggu dalam pembuatan artefak. 

Pada masa perundagian,masyarakat hidup di desa-desa yang berada di daerah pegunu 

ngan,dataran rendah,maupun tepi pantai. Bukti-bukti adanya pemukiman tersebut dapat 

ditemukan di Sumatera,Jawa,sulawesi,Bali,Sumba dan pulau-pulau lainya.Ditempat-tempat 

tersebut ditemukan sisa peninggalan masa perundagia seperti benda perunggu,besi,maupun 

gerabah. Selain artefak ditemukan juga sisa-sisa bahan makanan seperti kerang,ikan dan 

rangka-rangka manusia. 

Proses penguburan pada masa perundagian dilaksanakan dengan cara langsung 

(primer) maupun tidak langsung (sekunder). Pada penguburan langsung,mayat langsung 

dikuburkan dalam tanah atau diletakkan dalam suatu wadah di dalam tanah.Prnguburan ini 

dilakukan disekitar tempat kediaman dan sering kali mayat diletakkan mengarah ketempat 

yang dipandang sebagai asal usul arwah nenek moyang. Sedangkan penguburan tidak 

langsung dilakukan dengan mengubur mayat terlebih dahulu dalam tanah atau dimasukkan 

dalam  peti kayu yang dibuat berbentuk perahu,ini dianggap sebagai kuburan sementara 

karena upacara yang terpenting dan terakhir belum dilakukan.   

 

E. Hasil Budaya Masyarakat Praaksara 

 

1. Ciri kehidupan pada Zaman Batu Tua ( Palaeolitikum) 

Pola kehidupan pada zaman batu tua masih sepenuhnya tergantung pada alam.pada 

masa ini masyarakat praaksara masih memenuhi kebutuhannya dengan meramu 

tumbuh-tumbuhan,dan menangkap ikan,maupun berburu binatang.Pola hidup seperti 

ini disebut foot gathering sehingga mereka menerapkan pola hidup yang berpindah-

pindah untuk mencari daerah penghasil makanan yang masih banyak. 

 

2. Hasil Budaya Palaeolitikum 

Hasil budaya Palaeolitikum meliputi peralatan yang terbuat dari batu yang masih 

kasar dan belum dihaluskan misalnya: 

a. Kapak Perimbas 

Alat batu yang dipangkas berfungsi untuk meeribas kayu,memahat tulang,dan 

juga sebagai senjata. 

b. Alat Serpih 
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Alat yang dibuat dari serpihan batu,berfungsi sebagai pisau,serut,maupun 

penusuk 

c. Alat-alat Tulang dan Tanduk 

Alat yang terbuat dari tanduk digunakan sebagai mata tombak,penusuk, 

pencukil,atau belati.Fungsi alat ini untuk mengorek umbi-umbian maupun 

menangkap ikan. 

3. Zaman Batu  Tengah (Mesolitikum) 

a. Ciri Kehidupan Masa Mesolitikum 

Pola hidup masyarakat masih berpindah-pindah untukmencari hasil makanan 

maupun berburu binatang.Masyarakat ini juga mendiami gua-gua terbuka atau 

menetap sementara di tepi pantai.kelompok yanghidup di gua membuat lukisan di 

dinding gua berbentuk cap tangan atau gambar binatang yang diburu. 

b. Hasil budaya masa Mesolitikum 

1. Kjokkenmonddinger (sampah dapur) 

Dalam hubungannya dengan budaya prasejarah,kjokkenmonddinger merupa 

kan sampah dapur dari zaman mesolitikum yang berupa timbunan kulit kerang 

siput yang mencapai 7 M dan sudah membatu. 

2.  Abris Sous Roche (guatempat tinggal) 

Abris Sous Roche adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia 

purba pada masa Mesolitikum. 

 

4. Zaman Batu Muda (Neolitikum) 

a. Ciri kehidupan masa neolitikum 

1. Pola kehidupan pada masa neolitikum mengalami perkembangan pada proses 

produksi makanan berupa bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. 

Masyarakat mulai mengerti cara mengolah tanah dengan teknik sederhana dari 

membersihkan hutan,membajak sawah dan menanaminya.Masyaraakat hidup 

berkelompok dengan membuat rumah-rumah panggung untuktempat tinggal. 

b. Hasil Budaya Masa Neolitikum 

Masyarakat pada masa neolitikum sudah mulai mengenal cara bercocok tanam 

dan beternak untuk memenuhi kebutuhannya. Teknologi pembuatan peralatan 

sehari-hari sudah mengedepankan bentuk keindahan dengan mengasah batu 

menjadi lebih halus dan diberi corak pada setiap benda-benda kerajinan.Beberapa 

alat tersebut diantaranya : 

1. Beliung Persegi 

2. Kapak Lonjong 

3. Kapak Persegi 

4. Mata Panah 

5. Zaman Batu Besar (Megalitikum) 

Pada masa ini,manusia sudah dapat meningkatkan kebudayaannya dengan mem 

buat benda-benda yang terbuat dari batu-batu besar. 

a. Ciri kehidupan Masa Megalitikum 

Masyarakat pada masa Megalitikum dikenal dengan sistem kepercayaan. Pada 

masa ini masyarakat sudah mengenal sistem kepercayaan animisme merupakan 

kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang mendiami benda-benda,seperti 

pohon,batu,maupun senjata tajam. 

b. Hasil budaya Masa Megalitikum 

Hasil budaya megalitiku antara lain 

1. Dolmen 

Dolmen merupakan meja batu yangberfungsi sbagai tempat untuk meletakkan 

sesaji atau persembahan untuk pemujaan. 

2. Sarkofagus 
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Sarkofagus merupakan merupakan kuburan batu yang berbentuk seperti 

lesung tetapi mempunyai tutup batu. 

3. Waruga 
Waruga merupakan bentuk lain dari kubur batu yang banyak ditemukan di 

Minahasa. Waruga ini berupa sebuah peti kubur batu kecil berbentuk kubus 

yang ditutup dengan batu lain berbentuk atap rumah. 

4. Punden Berundak 
Punden berundak terdiri atas tiga tingkatan,yaitu tingkat pertama melambang 

kan kehidupan dalam kandungan,tingkat kedua melambangkan kehidupan di 

dunia,tingkat ketiga melambangkan kehidupan setelah meninggal. 

6. Zaman Logam  
Zaman logam bermula kira-kira 4000 tahun yaang lalu. Manusia mulai mencipta 

kan peralatan dari logam mulia untuk keperluan sehari-hari maupun untuk 

diperdagangkan. 

1. Ciri Kehidupan Zaman Logam. 

Sistem sosial masyarakat pada zaman logam sudah menunjukkan 

keteraturan. Masyarakat semakin maju dalam menata kehidupannya. 

Masyarakat zaman logam hidup menetap disatu tempat yang berdekatan 

dengan sumber air seperti sungai atau danau.Kegiatan lain seperti bercocok 

tanam, beternak,serta berdagang dengan sistem barter. 

2. Hasil Budaya Zaman Logam 

Zaman logam di Indoesoia didominasi oleh peralatan yang terbuat dari 

perunggu sehingga zaman logam ini juga disebut sebagai zaman perunggu. 

  Zaman logam di Indonesia dibagi menjadi beberapa zaman,sebagai 

berikut. 

a. Zaman Perunggu 

Kebudayaan perunggu yang terdapat di indonesia,khususnya yang ada di 

Sulawesi,Flores,dan Kalimantan ada hubungannya dengan Asia tenggara 

daratan. 

 Kebudayaan zaman Perunggu merupakan hasil asimilasi antara masya 

rakat asli Idonesia (Proto Melayu) dengan bangsa Mongoloid yang 

membentuk ras Deutero Melayu (Melayu Muda). Zaman ini disebut zaman 

perunggu karena masyarakatnya telah memiliki kepandaian dalam melebur 

prunggu. 

b. Zaman Besi 

Pada zaman bewsi masyarakat sudah dapat melebur besi untuk dituang 

menjadi alat-alat yang diperlukan.Peralatan yang dihasilkan pada zaman 

besi antara lain mata pisau, sabit, cangkul, pedang dan kapak. 

  

 

 

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan member tanda silang (x) pada 

huruf a,b,c,d atau e 

 

1. Masa praaksara atau masa ketika manusia belum mengenal tulisan juga disebut…. 

a. Holosen 

b. Pleistosen 

c. Nirlika 

d. Nomaden 

e. Arkaekum 

2. Peralatanyang digunakan pada masa bercocok tanam adalah.. 

a. Beliung persegi 

b. Nekara 
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c. Dolmen 

d. Kapak perimbas 

e. Sarkofagus 

3. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana,kemampuan 

manusia pada masa tersebut hanya terbatas pada…. 

a. Pembuatan peralatan bercocok tanam dan berhuma 

b. Bahan-bahan yang disediakan oleh alam disekitarnya 

c. Teknik pembuatan logam dan besi lainnya 

d. Cara hiudup nomaden dan menagkap ikan di laut 

e. Pembuatan alat-alat dari tulang 

4. Cirri mehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut 

adalah… 

a. Emembuat peralatan dari perunggu dan tembaga 

b. Mulai membuka hutan untuk becocok tanam 

c. Melakukan proses berdagangan dan system barter 

d. Mulai bertempat tinggal secara tidak tetap di gua-ua alam 

e. Menetap dirumah panggung 

5. Kapak persegi banyak digunakan pada masa ………… 

a. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana 

b. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut 

c. Bercocok tanam 

d. Perundagian 

e. Masa berburu dan meramu 

6. Perhatikan nama peralatan berikut ini dengan saksama 

1) Kapak lonjong 

2) Kapak persegi 

3) Pebble 

4) Sarkofagus 

5) Waruga 

Dari beberaapa peralatan di atas,yang digunakan pada masa perundagian ditunjukkan 

oleh nomor… 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 3 dan 4 

e. 4 dan 5 

7. Cirri kehidupan ekonomi masyarakat praaksara pada masa bercocok tanam 

diaantaranya…. 

a. Membuat pakaian dari kapas untuk dijual 

b. Mengenal perdagangan dengan daerah lain 

c. Membuat peralatan dari logam mulai untuk dijual 

d. Memmakai uang batu untuk ditukar dengan makanan 

e. Bertukar makanan dari peralatan dari besi  

8. Perkembangan seni pada masa bercocok tanam dibuktikan dengan penemuan… 

a. Perkakas dapur dan alat serpih 

b. Gerabah dalam berbagai bentuk dan corak 

c. Lukisan di batu dan kulit kayu  

d. Benda-benda perhiasan dari perunggu 

e. Manic-manik dan kapak dari tembaga 

9. Cirri masyarakat prasejarah pada masa perundagian diantaranya…. 

a. Membersihkan hutan sebagai area persawahan 

b. Membuat peralatan dari logam untuk kebutuhan hidup 

c. Meninggalkan hidup sedenter 
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d. Menggunakan kapak genggam dan alat serpih 

e. Berburu binatang dengan batu 

10. Adanya pengaruh sistem kepercayaan pada masa perundagian sangat menonjol. Hal 

ini tampak pada… 

a. Peninggalan yang berhubungan dengan adat pernikahan 

b. Penggunaan manic-manik pada bekal kubur 

c. Kepercayaan terhadap roh orang yang sudah meninggal 

d. Teknik pembuatan peti kubur batu pada orang meninggal 

e. Pembuatan patung sebagai laambang nenek moyang  

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

1. Coba jelaskan corak kehidupan manusia prasejarah pada masa berburu dan 

mengumpulkan makanan tingkat sederhana! 

2. Berikan penjelasanmu mengenai kehidupan ekonomi masa berburu dan 

mengumpulkan makanan tingkat lanjut? 

3. Jelaskan pola hidup masyarakat prasejarah pada masa bercocok tanam! 

4. Mengapa masyarakat prasejarah menerapkan cara hidup nomaden? 

5. Jelaskan teknik yangdigunakan untuk membuat peralatan dari logam pada masa 

perundagian!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  
Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  
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1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya  15 

 Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

C. Penilaian Ketrampilan Produk 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Penerjemahan jawaban ke rumus (buku catatan)  

 a. Menghitung gaji pokok 15 

 b. Tunjangan anak 15 

 c. Tunjangan kesehatan 15 

 d. Pajak 15% 15 

 e. Gaji Bersih 15 

2 Hasil Produk 15 

 Penulisan rumus ke dalam cell 7 

 Keterbacaan Rumus Fungsi (berfungsi) 8 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 
Man Jadda Wajada 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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BAB III 

Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan Pengaruhnya.  
 

 

 

3.3.Menganalisi berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan 

Budha seta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia 

4.3.Mengolah  informasi tentang berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan 

Budha sertapengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

       - 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
          - 

 

 

 

A. Kerajaan-Kerajaan Bercorak Hindu-Budha di Indonesia 

 

Munculnya kerajaan-keraan Hindu –Budha di Indonesia merupakan salah satu bentuk 

pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha 

yang berkembang di Indonesia antara lain;  

 

1. Kerajaan Kutai 

Kutai Martadipura atau kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara 

yang memiliki bukti sejarah tertua. Kerajaan ini berdiri pada sekitar abad ke-4 M. Kera jaan 

Kutai terletak di Muara Kaman,Kalimantan Timur,tepatnya di hulu sungai Mahakam 

,Kalimantan Timur. Nama Kutai diambil dari nama daerah tempat ditemukannya prasasti 

Kutai yang berupa tujuh buah Yupa.Kerajaan Kutai disebut sebagai kerajaan Hindu pertama 

di Nusantara yang diperkirakan berdiri pada abad ke-4 M.Peninggalan sejarah yang membuk 

tikan Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu pertama adalah ditemukannya prasasti berbentuk 

Yupa menggunakan bahasa sansekerta dengan huruf Pallawa. Peninggalan kerajaan Kutai 

yang berhasil ditemukan  diantara tujuh buah Yupa yang ditemukannya di daerah sekitar 

muarakaman,kalung Tiongkok yang terbuat dari emas,satu arca bulus,dan dua belas arca batu. 

Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatanyang dibuat oleh para 

brahmana atas kedermawanan raja Mulawarman. Dari salah satu Yupa tersebut diketahui 

bahwa raja yang memerintah Kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Namanya dicatat 

dalam yupa  karena kedermawanan menyedekahkan 20.000 ekor sapi pada kaum Brahmana. 

a. Kehidupan Politik 
Sejak muncul dan berkembangnya pengaru Hindu di Kalimantar Timur,terjadi 

perubahan dalam tata pemerintahan,yaitu dari sistem pemerintahan kepala suku menjadi 

sistem pemerintahan Raja atau feodal. Raja-raja yang pernah berkuasa pada kerajaan Kutai 

sebagai berikut. 

1. Kudungga adalah raja pertama Kerajaan Kutai.Kedudukan Kudungga pada awalnya 

adalah kepala suku. Dengan masuknya pengaruhHindu,ia mengubah struktur pemerin 

tahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja,sehingga pergantian 

raja dilakukan turun temurun. 

2. Asmawarman adalah putra dari Kudungga. Prasasti Yupa menyatakan bahwa asmawar 

man merupakan raja yang cakap dan kuat. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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3. Raja Mulawarman adalah putra dari raja Asmawarman,ia membawa kerajaan Kutai 

pada puncak kejayaan.ia dikenal sebagai raja yang demawan. 

b. Kegiatan ekonomi 
Letak geografis Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Tiongkok dan 

India. Oleh sebab itu kerajaan Kutaimenjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para 

pedagang.Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian 

dari kehidupan masyarakat Kutai,disamping pertanian. 

 

c. Kehidupan Sosial Budaya    

Masyarakat Kerajaan Kutai mengenal sistem kasta karena mendapat pengaruh 

budaya Hindudari India. Keluarga Kudungga telah melaksanakan upacara vratyastoma,yaitu 

upacara penyucian dari dalam agama Hindu.Ciri-ciri kehidupan budaya masyarakat Kutai 

diantaranya; 

1). Masyarakat Kutai adalah masyarakat yang menjaga akar tradisi budaya nenek 

moyangnya. 

2). Menjunjung tinggi keagamaan dalam kehidupan kebudayaannya. 

3). Masyarakat Kutai juga sangat trespons terhadap perubahan dan kemajuan budaya. 

 

2.  Kerajaan Tarumanegara  
Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua setelah KerajaanKutai. 

Kerajaan Tarumanegara atau kerajaan tarum merupakan kerajaan yang berkuasa diwilayah 

barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 M. 

Kata Tarumanegara berasal dari kata Tarum dan negara. Tarum yang merupakan nama 

sungai yang membelah jawa barat yang sekarang yang bernama sunagai Citarum dan kata 

Nagara yag berarti  nagara atau kerajaan.Banyak informasi penting tentang prasasti 

peninggalan kerajaan Tarumanegara. 

a.  Sumber Sejarah Kerajaan Tarumanegara 
Kerajaan Tarumanegara mempunyai beberapa sumber sejarah diantaranya prasasti dan 

sumber-sumber lain yang berasal dari Tiongkok.Prasasti sumber sejarah antara lain; 

Prasasti Ciaruten,Prasasti kebon Kebon Kopi,Prasasti Tugu,Prasasti Pasir Koleangkak atau 

Prasasti Jambu,Prasasti Muara Cianten,Prasasti Cidanghiang,dan prasasti Pasir Awi. 

b. Kehidupan social Kemasyarakatan Kerajaan Tarumanegara 

1) Kehidupan Politik 

Dapat disimpulkan bahwa kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat.Pusatnya 

belum dapat dipastikan,namun para ahli menduga di Chandrabaga yaitu daerah Bekasi, 

kira-kira diantara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane.Kerajaan tarumanegara 

diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-5 M hamper bersamaan dengan Kutai 

(Kalimantan Timur).Kata Tarumanegara berasal dari kata Tarum yaitu jenis tumbuhan 

yang daunnya disebut nila (sejenis zat pewarna biru). Raja yang sangat terkenal adalah 

Purnawarman. Dia penganut Hindu Wisnu yang dikenal sebagai raja yang gagah berani, 

tegas,jujur,adil dan arif dalam bidang pemerintahan.  

2) Kegiatan ekonomi  

Berdasarkan sumber-sumber sejarah tentang Kerajaan Tarumanegara,dapat diketa 

hui bahwa rakyat Tarumanegara memiliki beragam matapencaharian,antara lain; 

a) Perburuan 

b) Pertambangan 

c) Perikanan 

d) Pertanian 

e) Perdagangan 

f) Pelayaran dan peternakan. 

c. Kehidupan Sosial Budaya 

Lapisan sosial masyarakat tarumanegara terdiri atas; 

a) Keluarga raja dan kaum bangsawan yang memerintah kerajaan. 
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b) Kaum brahmana yang memimpin upacara agama dan mengembangkan agama. 

c) Rakyat yang terdiri dari pemburu,pedagang,petani,nelayan,peternak,penambang. 

d) Budak-budak. 

 

3. Kerajaan Sriwijaya  
Kerajaan Sriwijaya berdiri pada akhir abad ke-7 M. Pusat kerajaan Sriwijaya terletak 

di Palembang karena banyak ditemukan prasasti Sriwijaya dan adanya sungai Musi 

yang strategis untuk perdagangan. 

Kerajaan sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar di Busantara.Kerajaan yang 

dikenal dengan kekuatan maritimnya tersebut berhasil menguasai sumatera,jawa, 

pesisir Kalimantan,Kamboja,Thailand selatan dan semenanjung Malaya. 

a. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya. 

1) Berita Tiongkok 

Berdasarkan berita dari Tiongkok yang dibuat pada masa dinastiTang disebut 

kan bahwa di pantai timur Sumatera selatan telah berdiri sebuah kerajaan yang 

disebut She-li-fo-she.nama kerajaan tersebut diidentikan dengan Sriwijaya. 

2) Berita Arab 

Berita dari Arab menyebutkan adanya negara zabag (disamakan dengan 

Sriwijaya) 

3) Berita India 

Berita dari India,dapat diketahui bahwa raja dari kerajaan Sriwijaya pernah 

menjalin hubungan dengan raja-raja dari kerajaan yang ada di India seperti 

kerajaan Nalanda dan kerajaan chola. 

4) Berita Dalam Negeri 

Terdapat sumber sejarah berupa; prasasti Kedukan Bukit,prasasti Talang Tuo, 

prasasti Karang Berahi,Patung,Candi Muaro Jambi,candi Muara Takus. 

b. Kehidupan Masyarakat kerajaan Sriwijaya 

1) Kehidupan politik 

Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Sriwijaya diantaranya; 

a) Raja dapunta Hyang 

b) Raja balaputra Dewa 

c) Raja sanggrama Wijayattunggawarman. 

2) Kegiatan Ekonomi 

Dilihat dari letak geografis,daerah kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang 

sangat strategis,yaitu ditengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara india 

dan tiongkok.disamping itu,letak kerajaan Sriwijaya dekat dengan selat malaka 

yang merupakan urat nadi perhubungan dari daerah-daerah Asia Tenggara. 

3) Kegiatan Sosial Budaya 

Masyarakat di kerajaan sriwijaya lebih terbuka dalam menerima pengaruh 

asing.Masyarakat Sriwijaya telah mampu mengembangkan komunikasi dalam 

dunia perdagangan. 

 

4. Kerajaan Mataram Kuno 
Pada abad ke-8 dipedalaman jawa Tengah berdiri kerajaan Mataram Hindu 

atau Mataram Kuno.Pendirinya adalah Raja Sanjaya.Munculnya kerajaan Mataram 

diterangkan dalam Carita Parahyangan.Kisahnya bermula dari sebuah kerajaan di 

jawa Barat yang bernama Galuh. 

a. Kehidupan Politik   

Pada abad ke-8 M di Jawa berdiri kerajaan Mataram Kuno yang diperintah 

seorang raja bernama Sanjaya.Keterangan mengenai kerajaan diperoleh dari 

beberapa prasati peninggalannya,antara lain Prasasti Canngal,Prasasti Mantyasih 

,atau Kedu dan Kalasan.  
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Setelah meninggalnya Raja Sanjaya,kerajaan Mataram Kuno terdesak oleh 

kekuasaan dinasti Syailendra sehingga terdapat dua kekuasaan.Mataram Kuno 

dibagi dua dinasti yaitu Dinasti sanjaya yang beragama Hindu dan Dinasti 

Syaelendra yang beragama Budha. 

b. Kegiatan Ekonomi 

Pusat Kerajaan Mataram Kuno terletak di lembah Sungai Progo meliputi 

Magelang,Muntilan,Sleman dan Yogyakarta. Daerah itu sangat subur sehingga 

rakyat menggantungkan kehidupannya pada hasil pertanian.Hal ini 

mengakibatkan banyak kerajaan serta daerah lain yang mengekspor hasil pertani 

annya.uasaha untuk meningkatkan hasil pertanian telah dilakukan sejak masa 

pemerintahan Rakai Kayuwangi. 

c. Kehidupan Sosial Budaya 

Masyarakat di Keraajaan Mataram Kuno menganut agama Hindu dan Buddha. 

Meskipun demikian merka tetap hidup rukun dan toleransi.sikap ini dibuktikan 

ketika mereka bergotong royong mmembangun Candi Borobudur.Masyarakat 

Hindu yang sebenarnya tidak ada kepentingan dalam membangun Candi 

Borobudur,ikut bergotong royong membangun Candi.hal ini merupakan wujud 

budaya toleransi yang sudah mendarah daging. 

5. Kerajaan Singasari 

Kerajaan Singasari (1222-1293) adalah salahsatu kerajaan besar di Nusantara 

yang didirikan oleh Ken Arok. Sejarah Kerajaan Singasari berawal dari daerah 

Tumapel,yang dikuasai oleh seorang akuwu(bupati).Menurut kitab Pararaton, 

tumapel semula hanya daerah bawahan dari Kerajaan Kediri. Yang menjabat 

sebagai akuwu (setara bupati)Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung.Ia mati 

dibunuh oleh pengawalnya sendiri bernama Ken Arok,yang kemudian menjadi 

akuwu baru.Ken Arokjuga menikahi istri tunggul Ametung yang bernama Ken 

Dedes. Ken Arok kemudian berniat melepaskan tumapel dari kekuasaan Kediri. 

a. Kehidupan Politik     

Kehidupan politik Kerajaan Singasari mengalami banyak intrik dan perpecahan 

akibat ambisi kekuasaan. Berikut Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan 

Singasari. 

1) Ken Arok (1222-1227) 

2) Anusapati (1227-1248) 

3) Tohjoyo (1248) 

4) Ranggawuni (1248-1268) 

5) Kertanegara (1268-1292) 

 

b. Kegiatan Ekonomi 

Kerajaan singasari terletak dilembah Sungai Brantas,sehingga sebagian besar 

rakyatnya bermatapencaharian sebagai petani.Sungai Brantas juga mendukung 

adanya lalulintas perdagangan dari daerah pedalaman dengan dunia luar. Dengan 

demikian perdaganan juga menjadi andalan bagi pengembangan perekonomian 

kerajaan Singasari.  

 

c. Kehidupan social Budaya 

Ketika Ken Arok menjadi akumu di Tumapel,ia berusaha meningkatkan kehidu 

pan social masyarakatnya. Terjaminnya kehidupan social masyarakat Tumapel 

mengakibatkan bergabungnya daerah-daerah disekitarnya. Perhatian ken Arok 

bertambah besar ketia ia menjadi raja di Singasari. Dengan demkian,rakyat hidup 

dengan aman dan damai untuk mencapai kesejahteraannya. 
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6. Kerajaan Majapahit 
Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari kerajaan singasari. Raden 

wijaya sebagai pendirikerajaan Majapahit adalah menantu dari raja kertanegara 

yang berhasil meloloskan diri saat terjadi;enyerangan oleh pasukan Jayakatwang 

darikerajaan Kediri. 

 Pada saat terjadi serangan Jayakatwang,Raden wijaya bertugas menghadang 

bagian utara,ternyata serangan yang lebih besar justru dari selatan. Maka ketika 

Raden Wijaya kembali ke istana,ia melihat istana Kerajaan singasari hamper habis 

dilalap api dan mendengan Kertanegara telah terbunuh bersama pembesar 

lainnya.Akhirnya ia melarikan diri bersama sisa-sisa tentaranya yang masih setia 

dan dibantu  penduduk desa Kudagu.setelah merasa aman,ia pergi ke Madura 

meminta perlindungan dari aryawiraraja. 

a. Kehidupan politik 

Berdirinya Kerajaan Majapahit sangat berhubungan denagan runtuhnya 

Kerajaan singasari.Kerajaan Majapahit didirikan oleh raden Wijaya yang 

merupakan menantu dari raja Singasari terakhir yaitu Kertanegara. 

1) Raden Wijaya  

Raden Wijaya mulai menyusun kekuatan di Majapahit dan mencari saat 

yang tepat untuk menyerang balik Jayakatwang.untuk itu dia mencari duku 

ngan keuatan dari raja-raja yang masih setia pada Singasari atau raja 

yangkurang menyukai Jayakatwang. Muncullah tentatara Mongol 

mendarat di jawa untuk menyerang Kertanegara.Keadaan ini dimanfaatkan 

oleh Raden Wija untuk bersama menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya 

bersama pasukan Kubhilai Khan berhasil mengalahkan pasukan 

Jayakatwang. Jayakatwang berhasil dibunuh oleh pasukan Kubhilai Khan.  

Para pengikut Raden Wijaya yang setia dan berjasa dalam mendirikan 

kerajaan Majapahit diberi kedudukan dalam pemerintahan.setelah Raden 

wijaya meninggal Majapahit dipimpin oleh Jayanegara dengan gelar 

jayanegara. 

 

2) Jayanegara 

Pada masa pemerintahan Jayanegara,banyak pemberontakan yang ter 

jadi. Diantaranya pemberontakan Ranggalawe,Lembu Sora,Juru Demung 

,dan Gajah Biru,Nambi dan Kuti.Dalam pemberontakan Raja Jayanegara  

diselamatkan pasukan Bayangkari dibawah pimpinan Gajah Mada.    

3) Tribuanatunggadewi 

Tribhuanatunggadewi dinobatkan menjadi Raja Majapahit mengganti 

kan Raja Jayanegara. Ia diberi gelartribhuanatunggadewi Jya Wisnu 

Wardhani. 

4) Hayam Wuruk 

Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerin 

tahan Hayam Wuruk. Pelaksanaan pemerintahan dapat terlaksana secara 

teratur,baik tingkat pusat,tingkat menengah,tingkat desa. Wilayah 

kekuasaan Majapahit meliputi seluruh wilyah nusantara. 

5) Wikramawardana  

Setelah Hayam Wuruk meninggal digantikan oleh wikramawardhana. 

Ia adalah menantu Hayamwuruk yang menikah dengan putrinya yang 

bernama Kusumawardani.Ia memerintah Kerajaan Majapahit selama dua 

belas tahun. 

b. Kehidupan Ekonomi 

Majapahit merupakan Negara agraris dan maritime.Kedudukan sebagai 

Negara agraris tampak letaknya dipedalaman dan deket aliran sungai. 

Kedudukan sebagai Negara maritime terlihat dari adanya angkatan laut yang 



E-MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Iduka  

 

24 Rev : 03                                                                                                                  No : F.02.55 

 

kuat dan tangguh.Kegiatan perdagangan di Majapahit juga didukung oleh pela 

buhan Hujung Galuh dan Tuban yang ramai disinggahi kapal.Dengan demikian 

kehidupan ekonomi masyarakat Majapahit menitikberatkan pada bidang 

pertanian. 

c. Kehidupan Sosial Budaya  
Pada masa Kerajaan Majapahit,berkembang agama Hindu Syiwa dan Budha. 

Kedua umat beragama itu memiliki toleransi yang besar sehingga tercipta 

kerukunan umat beragama yang baik.Hal ini ditegaskan lagi dalam kitab 

Sutasoma dengan Kalimat Bhinneka tunggal Ika Tan Hana dharma 

Mangrwa.Artinya,walaupun beraneka ragam,tetap dalam satu kesatuan,tidak 

ada agama yang mendua. 

 

B. Bukti-bukti Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia 

 

Masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia menimbul 

kan perpaduan budaya antara budaya Indonesia dengan budaya Hindu-Buddha. 

Perpaduan dua budaya yang berbeda ini dapat disebut sebagai akulturasi. Namun 

sebelum masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha,masyarakat Indonesia telah 

memiliki kebudayaan yang maju. 

1. Bentuk-Bentuk Pengaruh Hindu-Buddha 

a. Politik Pemerintahan 

Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha,bangsa Indonesia sudah 

mengenal system pemerintahan yang sederhana.pemerintahan suatu daerah 

dipimpin oleh kepala suku yang dipimpin oleh anggota kelompoknya.Tetapi 

setelah masuk pengaruh Hindu-buddha tata pemerintahan disesuaikan dengan 

system kepala pemerintahan yang berkembang di India. Seorang kepala pemerinta 

han bukan lagi kepala suku,melainkan seorang raja yang memerintah secara turun 

temurun. 

b. Kepercayaan dan Filsafat 

Baangsa Indonesia telah mengenal dan memiliki kepercayaan sebelum 

masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Kepercayaan tersebut berupa 

pemujaan terhadap roh nenek moyang yang bersifat animism dan dinamisme. 

Setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia mengakibatkan 

terjadinya akulturasi,sehingga terdapat pemujaan terhadap dewa-dewa. 

c. Seni Bangunan   

Pengaruh masuknya Hindu Buddha di Indonesia ialah munculnya 

bangunan-bangunan berupa candi.Candi yang ditemukan di Indonesia pada 

dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya local dengan dengan bangsa 

India. 

d. Seni Sastra 

Masuknya budaya hindu-Buddha membuat masyarakat Indonesia mengenal 

bahasa sansekerta dan aksara Pallawa. Dalam perkembangannya,pengaruh bahasa 

sansekerta banyak digunakan dalam istilah-istilah pemerintahan dan kitab-kitab 

kuno.Misalnya dalam kitab, arjunawiwaha,Baratayydha, Gatutkacasraya, Arjuna 

wiwaha dan lain-lain. 

e. Kalender 

Pengaruh kalender di Indonesia mendapa pengaruh dari India dengan 

penggunaan tahun saka.selain itu juga ditemukannya Candra Sangkala adalah 

angka huruf berupa susunan kalimat atau gambaran kata. 

2. Tradisi Hindu-Buddha di Indonesia Masa Kini 

Tradisi adalah kebiasaan nenek moyang yang masih dijalankan oleh 

masyarakat saat ini.Perkembaangan agama dan Budaya Hindu-buddha membawa 
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banyak pengaruh aampai saat ini,termasuk dalam hal tradisi local masyarakat 

diberbagai daerah. 

a. Ngaben 

Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah atau kremasi umat Hindu di 

Bali,Indonesia. Acara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksnakan untuk 

mengirim jenazah pada kehidupan yang mendatang. 

b. Tingkeban 

UpacaraTingkeban adalah tradisi masyarakat jawa,acara ini juga disebut 

Mitoni berasal dari kata pitu yang artinya tujuh. Upacara ini dilaksanakan 

pada usia kehamilan tujuh bulan dan pada kehamilan yang pertama kali. 

c. Sedekah Laut 

Sedekah laut merupakan sebuah bentuk rasa syukur yang dimiliki 

masyarakat pesisir di nusantara. Masyarakat nelayan tiap tahun melakukan 

sedekah laut sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan agar menjaga kesela 

matan para nelayan dan membantu perbaikan penghasilan. 

d. Sedekah Bumi 

Sedekah bumi merupakan tradisi tahunan sebagai ungkapan rasa syukur dari hasil bumi yang 

melimpah.Tradisi sedekah bumi merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di 

Pulau Jawa yang sudah berlangsung turun temurun dari nenek moyang orang jawa terdahulu 

 

      

 

 

 

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan member tanda silang (x) pada 

huruf a,b,c,d atau e 

 

 

1. Sumber utama mengenai sejarah Kerajaan Kutai adalah tujuh buah batu tulis yang 

disebut yupa. Prasasti tersebut berisi seperti dibawah ini yaitu…….. 

a. Raja yang memerintah saat itu adalah Kudungga 

b. Aswawarman disebut sebagai Wangsakarta (pendiri dinasti) 

c. Raja Mulawarman adalah anak Asmawarman dan cucu Syailendra 

d. Raja Kudungga telah memeluk agama Hindu 

e. Raja Mulawarman memberikan hadiah 1000 ekor lembu kepada Syailendra 

2. Di bawah ini beberapa kelompok kerajaan yang bercorak Hindu  adalah…….. 

a. Majapahit,Kutai,dan Kalingga 

b. Sriwijaya,pajajaran,dan Majapahit 

c. Sriwijaya,Tarumanegara,dan Kutai 

d. Kutai,Pajajaran,Mataram Kuno 

e. Kutai,Tarumanegara,dan Mataram Kuno 

3. Perhatikan data di bawah ini 

1) Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 

2) Berita Arab menyebutnya Zabag 

3) Di sebut sebagai kerajaan nasional pertama 

Kerajaan yang dimaksud adalah….. 

a. Majapahit 

b. Mataram Kuno 

c. Sriwijaya 

d. Kutai 

e. Kalingga 

4. Perang saudara di lingkungan Kerajaan Majapahit,seperti perang Paaregreg 

berakibat…. 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
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a. Tidak adanya pembentukan pimpinan baru yang cakap 

b. Meninggalkan Gajah Mada akibat peristiwa tersebut 

c. Banyak daerah bawahan yang melepaskan diri  

d. Masuk dan tersiarnya agama Islam di wilayah Majapahit 

e. Banyakmunculnya kerajaan-kerajaan Islam 

5. Sumber sejarah Kerajaan Singasari berasal dari kitab pararaton yang menceritakan 

tentang… 

a. Pendirian kerajaan Singasari 

b. Penetapan Ibu kota kerajaan CSingasari 

c. Pemerintahan raja-raja Kerajaan Singasari 

d. Peristiwa penyerangan Ken Arokterhadap Kerajaan Kediri 

e. Terbunuhnya Tunggul Ametung 

6. Peninggalan penting dari kerajaan Mataram Kuno yang dapat diteladani sampai saat 

ini adalah…. 

a. Pembangunan candi-candi yang megah 

b. Pembuatan prasasti-prasasti kerajaan 

c. Penyusunan daftar raja-raja Matram 

d. Toleransi yang kuat antar umat beragama 

e. Kerja samaantara raja dengan para biksu 

7. Sumpah Palapa yang di ucapkan oleh Gajah Mada tahun 1311 M memiliki makna.. 

a. Majapahit ingin menundukkan kerajaan Sunda 

b. Majapahit akan menyerang semua kerajaan kecil disekitarnya 

c. Majapahit ingin menguasai seluruh nusantara di bawah panji Majapahit 

d. Gajah Mada ingin menjadi penguasa Majapahit 

e. Mengangkat derajat kerajaan Majapahit sebagai kerajaan terbesar di nusantara. 

8. Pada prasasti kota kapur disebutkanbahwa pada 686 M, Sriwijaya menghukum bumi 

jawa karena tidak taat kepada Sriwijaya,berdasarkan prasasti tersebut,maka 

keruntuhan kerajaan Tarumanegara disebabkanoleh…. 

a. Adanya perebutan kekuasaan oleh raja-raja Tarumanegara 

b. Adanya penyerangan dari kerajaan Sriwijaya 

c. Pasukan yang lemah 

d. Raja yang tidak bijaksana 

e. Kalah berperanag 

9. Bentuk-bentuk pengaruh Hindu –Budha pada bidang politik dan pemerintahan 

terlihat pada………. 

a. Penulisan hukum kerajaan dengannhuruf palawa dan bahasa sankerta 

b. Penggunaan nama-nama India pada raja di Indonesia 

c. Banyaknya kaum brahmana dan ksatria di kerajaan 

d. Kepala pemerintahan bukan seorang kepala suku,melainkan raja yang 

memerintah secara turun temurun  

e. Pembangunan berbagai macam candi bercorak Hindu-Budha 

10. Tradisi masyarakat Hindu –Budha di Indonesia yang masih dilestarikan sampaai 

saat ini membuktikan bahwa… 

a. Budaya Hindu Budha lebih mudah dipahami dari budaya lain 

b. Masyarakat masih menghormatikan budaya dan tradisi leluhur 

c. Pengaruh Hindu-budha menyebar diberbagai kalangan 

d. Tradisi Hindu-Budha hamper sama dengan tradisi local 

e. Adanya akulturasi budaya yang kuat dalam masyarakat. 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar  
1. Sebutkan nprasasti-prasasti yang membuktikan keberadaan kerajaan 

Tarumanegara! 



E-MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Iduka  

 

27 Rev : 03                                                                                                                  No : F.02.55 

 

2. Sikap rukun antar umat beragama telaah ada pada diri bangsa Indonesia sejak 

dahulu seperti yang Nampak pada kehidupan rakyat di Kerajaan Mataram Kuno. 

Bagaimana wujud kerukunan beragama tersebut? 

3. Apa hubungan antara kerajaan Singasari denganKerajaan Majapahit 

4. Jelaskan bentuk pengaruh Hindu-Budha pada system kepercayaan masyarakat di 

Indonesia! 

5. Uraikan beberapa contoh tradisi Hindu-Budha yang masih dilestarikan oleh 

masyarakat Indonesia sampai saat ini!    

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

 Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

3. Bagaimanakan bentuk umum dari fungsi sum dalam excel? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

4. Berfungsi sebagai apakah fungsi count dalam excel? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  
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 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya  15 

 Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

D. Penilaian Ketrampilan Produk 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Penerjemahan jawaban ke rumus (buku catatan)  

 a. Menghitung gaji pokok 15 

 b. Tunjangan anak 15 

 c. Tunjangan kesehatan 15 

 d. Pajak 15% 15 

 e. Gaji Bersih 15 

2 Hasil Produk 15 

 Penulisan rumus ke dalam cell 7 

 Keterbacaan Rumus Fungsi (berfungsi) 8 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 
Man Jadda Wajada 

 

 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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BAB IV 

Perkembangan Agama dan Budaya Islam di Indonesia 
 

 

 

3.4.Menganalisi berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam seta 

pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia 

4.4.Menyajikan hasil analisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan 

Islam  sertapengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. 

 

 

 

E. Teori-Teori dan Bukti Masuknya Agama dan Budaya Islam di Indonesia 
 

Agama Islam lahir dan tumbuh di Jazirah Arab.Melalui perjalanan yang panjang 

,agama Islam mulai menyebar diberbagai daerah dan memengaruhi peradaban dunia 

termasuk di Indonesia. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia tidak lepas dari para 

pedagang Islam dari Arab,Persia,dan Gujarat. Mereka dating ke Indonesia untuk berdagang 

sekaligus menyebarkanagama Islam.akan tetapi belum diketahui secara pasti kapan tepatnya 

islam mulai masuk ke Indonesia. 

1. Teori Masuknya Islam di Indonesia. 

Masuknya Islam di Indonesia masih menjadi perbatan oleh para ahli.Proses 

masuknya agama islam di Indonesia tidak secara revolusioner,dan cepat, melainkan 

secara bertahap.Berikut ini beberapa teori tentang masuknya di Indonesia. 

a. Teori Mekah atau Arab 

Teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya islam ke Indonesia adalah 

langsung dari Mekah atau Arab.Proses ini berlangsung pada abad pertama HIjriah atau 

abad ke-7 M.Beberapa tokoh yang mendukung teori ini diantaranya; 

1) Haji Abdul Karim Amrullah (Hamka) 

Hamka merupakan seorang ulama dekaligus sastrawan Indonesia.Hamka 

mengemukakan pendapatnya pada tahun 1958,saat orasi yang disampaikan pada 

waktu menghadiri dies natalis (PTIN) di Yogyakarta.Menurut beliau adalah 

sumber lokal Indonesia dan sumber Arab.Motivasi kedatangan orang  Arab,tidak 

dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi,tapi oleh spirit menyebarkan agama islam. 

2) Naquib al-Attas 

Naquib al Attas menyatakan bahwa islam terdapat di Nusantara ini dibawa dari 

Arab.Naquib menyimpulkan bahwa sejak abad ke-7 M semua buku literature 

keagamaan islam yang utama tidak mencatat satupun pengarang dari India.de 

ngan demikian,yang menghasilkan karya-karya islam adalahorang arab. 

3) Prof.S.Q.Fatimi.  

Beliau menguatkan pendapat Hamka,bahwa islam masuk dan berkembang di 

Indonesia dari Arab. 

b. Teori Gujarat 

Teori Gujarat menyatakan bahwa proses kedatangan islam ke Indonesia berasal 

dari Gujarat pada abad ke-7 H.atau abad ke-13 M. Gujarat terletak di India 

bagian barat,berdekatan dengan laut Arab. 

c. Teori Persia 
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Berdasarkan teori Persia,Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang 

disebarkan oleh orang-orang Persia atau Persi (kini Iran).Salah satu tokoh 

pendukung ini adalah Hoesein Djajadiningrat,sejarawan asal Banten. 

d. Teori Tiongkok 

Islam masuk Indonesia dibawa oleh perantau Tiongkok. Orang Tiongkok telah 

berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum islam dikenal di 

Indonesia. 

2. Bukti Masuknya Islam di Indonesia 
Islam masuk ke Indonesia ketika pengaruh agama Hindu-buddha masih kuat. 

Pada masa itu,Kerajaan Majapahit masih menguasai sebagian besar wilayah 

nusantara.Persebaran islam pertama kali terjadi pada masyarakat pesisir yang 

lebih terbuka terhadap budaya asing. Masuknya agama islam di Nusantara 

dibuktikan dengan beberapa temuan; 

 

a. Makam Fatimah binti Maimun 

Telah ditemukannya sebuah makam Islam di Leran,Gresik,dan di batu 

nisan tersebuttertulis nama seorang wanita,yaitu Fatimah binti Maimun dan 

angka tahun 475 H.atau 1082 M.Hal ini dapat berarti bahwa pada akhir abad 

ke-11 agama Islam telah masuk ke Indonesia.dengan demikian dapat diduga 

bahwa Islam telah masuk dan berkembang di Indonesia sebelum tahun 1082 

 

b. Makam Sultan Malik As Saleh. 

Makam Sultan Malik As Saleh yang berangka tahun 1297 M.merupa 

kan bukti bahwa Islam telah masuk dan berkembang di daerah aceh jauh 

sebelum sultan Malik mendirikan kesultanan Samudra Pasai.  

 

c. Berita Marco Polo 

Marco Polo adalah seorang musafir dari Venesia,Italia.Pada tahun 1092 

Masehi,ia singgah di Perlak dan beberapa tempat di Aceh bagian utara. Ia 

menceritakan bahwa pada abad ke-11 islam telah berkembang di Sumatera 

bagian utara,dan di Jawa. 

 

d. Cerita Ibnu Battutah 

Pada tahun 1345 M. Ibnu Battutah mengunjungi kerajaan Samudra 

Pasai.ia menceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat baik terhadap 

ulama dan rakyatnya.Samudra Pasai merupakan kesultanan dagang yang 

maju.di sana Ibnu Battutah bertemu dengan para pedagang dari 

India,Tiongkok,dan Jawa. 

e. Makam Maulana Malik Ibrahim 

Maulana Malik Ibrahim wafat th 1419 M.Beliu berasal dari negeri 

Campaka,dan lahir dari garis keturunan penyebar agama Islam. Ia 

merupakan tokoh penting bagi perkembangan agama Islam di Nusantara. 

Dari penemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa islam berkembang pada 

abad ke-11. 

F. Proses Islamisasi di Indonesia 

Islamisasi adalah proses persebaran agama islam di suatu daerah dalam tempo 

tertentu. Proses masuk dan perkembangnya agama Islam di Indonesia tidak hanya melalui 

satu cara. 

Saluran islamisasi di Indonesia dilakukan melalui berbagai pendekatan.Menurut Uka 

Tjandrasasmita,ada enam pendekatan yaitu; perdagangan,perkawinan,tasawuf,pendidikan 

kesenian,dan politik. 

1. Saluran Perdagangan 
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Para pedagang muslim banyak bermukim di daerah pesisir pulau Jawa dan sumatera 

yang penduduknya masih menganut agama Hindu-Budha. Para pedagang ini 

mendirikan masjid dan mendatangkan para ulama dan mubalig dari luar untuk 

mengenal kan agama Islam kepada penduduk local. 

2.   Saluran Perkawinan 

Bagi masyarakat pribumi,para pedagang muslim dianggap sebagai kalangan yang 

terpandang.Hal ini banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis 

mereka dengan para pedagang muslim.Sebelum menikah sang gadis akan menjadi 

muslim dahulu. 

3. Saluran Politik 

Islamisasi juga menggunakan pendekatan politik,yaitu dengan mengislamkan para 

raja terlebih dahulu.Hal ini karena pengaruh para raja secara politis banyak menarik 

penduduk masuk Islam. Di Maluku dan Sulawesi Selatan,kebanyakan rakyat masuk 

islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. 

4. Saluran Tasawuf 

Secara bahasa,tasawuf diartikan sebagai sufisme yaitu ilmu untuk mengetahui 

bagaimana cara mensucikan jiwa dan menjernihkan akhlak untuk memperoleh 

kebahagiaan yang abadi. 

5. Saluran Pendidikan 

Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan yaitu dengan adanya pesantren atau 

pondok yang didirikan oleh kiai,ulama,atau guru agama Islam. Pesantren merupakan 

salah satu lembaga penting dalam penyebaran Islam. 

6. Saluran Kesenian 

Islaamisasi juga dilakukan melalui jalur kesenian,yaitu seni music,seni pahat,seni 

tari,seni sastra,dan seni pertunjukan.Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal 

adalah pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga.   

 

 

 

   

 
   

 

 

 

 

Penilian Pengetahuan (Tes Tertulis/CBT)  

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan cara member tanda silang 

(x) pada huruf a,b,c,d atau e 

 

1. Salah satu tokoh yang berpendapat bahwa islam di Indonesia berasal dari Persia 

adalah….. 

a. Hamka 

b. Snouck Hurgronje 

c. Hoesein djayadiningrat 

d.  T.W.Arnold 

e. Naquib Alatas 

2. Berdasarkan bukti penemuan nisan Sultan Malik al saleh, islam ada di nusantara pada 

abad ke-13 dan diperkirakan berasal daari Gujarat karena….. 

a. Sultan Malik Al Saleh adalah keturunan India 

b. Bentuk nisan Malik Al Saleh meenyerupai bentuk batu nisan di India 

c. Nama Malik Al Saleh seperti nama raja di India 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
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d. Pada abad ke-13 agama Islam berkembang pesat di India 

e. Adanya hubungan antara kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dengan ada di India 

3. Berikut ini nama-nama Wali Songo. 

1) Sunan Ampel 

2) Sunan Giri 

3) Sunan Kudus 

4) Sunan Kalijaga 

5) Sunan Gunung Jati 

Salah seorang Wali Songo yang menyebarkan islam dengan media wayang kulit 

ditunjukkan pada nomor… 

a. 1. 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

4. Masyaraakat Indonesia yang ada di daerah pesisir dengan cepat menerima Islam 

dibandingkan dengan yang ada di pedalaman. Hal ini disebabkan…. 

a. Agama Islam agama yang demokratois 

b. Banyak bergaul dengan para pedagang 

c. Para pedagang Islam hanya bergaul dengan para pedagang Islam 

d. Para pedagang membentuk perkampungan sendiri 

e. Agama Islam mudah dipelajari dan sederhana dalam upacara keagamaan 

5. Perhatiakan pernyataan berikut ini dengan seksama 

1) Telah ada hubungan dagang antara Arab dengan Tiongkok sejak abad ke-7 

2) Dalam Islam semua orang dapat menguasai dan mengajarkan agama Islam 

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui 

para… 

a. Pendakwah 

b. Ulama Arab 

c. Pedagang 

d. Bangsawan 

e. Misionaris 

6. Fakta politik yang mendorong berkembangnya Islam di Indonesia ialah….. 

a. Jatuhnya kerajaan Malaka 

b. Jatuhnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit 

c. Munculnya kerajaan di samudra Pasai 

d. Syiar islam dilakukan oleh para wali atau ulama 

e. Adanya akulturasi budaya 

7. Islamisasi melalui pendidikan dilakukan dengan cara… 

a. Pendirian pondok pesantren 

b. Perkawinan antara pedaganag Islam dengan masyarakat pribumi 

c. Penaklukkan wilayah oleh kerajaan-kerajaan islam 

d. Memadukan budaya local dengan ajaran Islam 

e. Pendirian kampong-kampung arab 

8. Keadaan masyarakat Indonesia sewaktu Islam masuk Indonesia adalah.. 

a. Adanya kerajaan yang bercorak Hindu 

b. Adanya kerajaan yang bercorak Budha 

c. Adanya kerajaan yang bercorak Hindu-Budha 

d. Adanya kerajaan yang bercorak Islam 

e. Adanya serangaan Demak ke Malaka 

9. Perhatikan data berikut 

1) Perdagangan 

2) Penaklukan 
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3) Perkawinan 

4) Peperangan 

5) Pendidikan 

Cara-cara penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan cara… 

a. 1,2 dan 3 

b. 2,3 dan 4 

c. 1,3 dan 5 

d. 3,4 dan 5 

e. 1,3 dan 4 

10. Ada beberapa pendapat mengenai masuknya islam ke Indonesia. Diantaranya adalah 

pendapat bahwa Islam di Indonesia berasal dari arab. Pendapat ini berdasarkan bukt.. 

a. Penemuan nisan Sultan Malik Al Saleh 

b. Adanya mazab Syafii yang umum digunakan masyarakat Indonesia 

c. Adanya huruf sin yang tidak bergigi 

d. Adanya perkampungan orang Gujarat di Indonesia 

e. Orang Arab yang terlebih dahulu tiba di Indonesia 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar 

 

1. Bagaimana pendapat Hamka tentang perkembangan Islam di Indonsia 

2. Jelaskan factor-faktor yang mendukung islam cepat berkembag di Indonesia! 

3. Uraaikan bukti-bukti masuknya Islam di Indonsia 

4. Bagaimana proses islamisasi melalui saluraan perkawinan? Jelaskan 

pendapatmu 

5. Jelaskan proses islamisasi melalui saluran pendidikan bagi keluarga kerajaan 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

 Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

5. Bagaimanakan bentuk umum dari fungsi sum dalam excel? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

6. Berfungsi sebagai apakah fungsi count dalam excel? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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A. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya  15 

 Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

B. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

C. Penilaian Ketrampilan Produk 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Penerjemahan jawaban ke rumus (buku catatan)  

 f. Menghitung gaji pokok 15 

 g. Tunjangan anak 15 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  
Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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 h. Tunjangan kesehatan 15 

 i. Pajak 15% 15 

 j. Gaji Bersih 15 

2 Hasil Produk 15 

 Penulisan rumus ke dalam cell 7 

 Keterbacaan Rumus Fungsi (berfungsi) 8 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

 

D. Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 
Man Jadda Wajada 
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BAB V 

Kolonialisme Barat di Indonesia 
 

 

 

3.5.Menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa                  

(Portugis, spanyol,Belanda,inggris) ke Indonesia  

4.5.Mengolah  informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa   

( Portugis,Spanyol,Belanda,Inggris) ke Indonesia.  

 

 

 

A. Masuknya Bangsa Barat ke Indonesia 
 Masuknya bangsa barat ke Indonesia dipengaruhi oleh penjajahan samudra yang 

bertujuan untuk mencari rempah-rempah.Rempah-rempah merupakan baarang dagangan 

yang sangat menguntungkan. Hal ini mendorong orang-orang Eropa untuk mencari daerah 

penghasil rempah-rempah,meskipun harus mengarungi samudra yang luas.Masuknya bangsa 

barat ke Indonesia dipengaruhi oleh penjajahan samudra. 

Daerah Hindia Timur atau Indonesia sudah lama dikenal sebagai daerah penghasil 

rempah-rempah seperti pala,jahe,lada,dan vanili. Rempah-rempah ini dipakai untuk 

mengawetkan makanan,menghangatkan tubuh saat musim dingin,sebagai bumbu masakan, 

atau ramuan obat.Rempah-rempah merupakan komoditas yang banyak dicari dalam 

perdagangan sehingga harganya melambung. 

Harga rempah-rempah yang mahal mendorong para pedagang dari wilayah asia Barat 

berdatangan ke Indonesia untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah.Mereka membeli 

dengan harga yang murah kemudian dijual dengan harga yang mahal pada pedagang eropa. 

Perdagangan rempaah-rempah diwilayah perbatasan eropa dan Asia paling ramai terjadi di 

kota Konstantinopel. Di kota ini banyak saudagar dari asia Barat,Eropa,Asia Timur,India 

dan sekitarnya.  

Dengan jatuhnya kota Konstantinopel (Byzantium) ke tangan turkiUsmani th 1453 me 

ngakibatkan perdagangan antara antara Eropa dan Asia terputus. Bangsa Barat menghadapi 

kendala krisis perdagangan rempah-rempah. Keadaan ini mendorong orang-orang eropa 

melakukan penjelajahan samudra guna mencari daerah penghasil rempah-rempah ke 

kepulauan Nusantara.dalam perkembangannya bangsa Eropa ini tidak hanya berdagang, 

mereka memonopoli perdagangan dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. 

Adapun beberapa latarbelakang bangsa Eropa berlayar ke dunia timur adalah untuk 

mencari kekeyaan termasuk berdagang,menyalurkan jiwa penjelajah,menyebarkan agama, 

serta mencari kemuliaan bangsa.semboyan dalam perjalanan ini kita kenal dengan 3G yaitu   

Gold( kekayaan),  Gospel (keagamaan),  Glory (kejayaan). 

Pada awalnya bangsa eropa dating ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah 

dari para petani Indonesia. Namun dengan semakin meningkatnya kebutuhan industry di 

Eropa akan rempah-rempah,mereka kemudian mengklaim daerah yang mereka kunjungi 

sebagai daerah kekuasaannya.Bangsa Eropa meenerapkan strategi monopoli perdagangan 

dan mengeruk kekayaan alam dari daerah yang di ekspansinya. 

 

B. Penjajahan Portugis di Indonesia 
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Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai wilayah kepulauan 

Nusantara.Bangsa Portugis berlayar keKepulauan Nusantara guna mencari daerah 

penghasil rempah-rempah.kedatangan bangsa Portugis membawa banyak pengaruh baik 

dalam bidang politik,ekonomi,dan kebudayaan. 

1. Kedatangan Bangsa Portugis ke Indonesia 

Perlu kita ketahui wilayah penjajahan Portugis hampir diseluruh dunia 

termasuk Indonesia Armada Portugis yang memasuki samudra Hindia selain berdgang 

juga mengumpulkan informasi tentang system ekonomi,politik,dan budaya.Gubernur 

Jendral Portugis yang terkenal adalah Alfonso de Alburquerque.Ia menaklukkan 

Nusantara meliputi wilayah berikut. 

a. Merebut Goa pada th. 1510 yang terletak diwilayah kerajaan Bijapur 

b. Merebut Malaka pada th. 1511 

c. Pada tahun 1512 ,alfonso de Albuquerque mengirim Antonio Albreu dan 

Franscisco Serrao   untuk memimpin armadanya menuju Maluku. 

Kehadiran Portugis di perairan Nusantara mempengaruhi perdagangan dibebe 

rapa wilayah karena portugis menerapkan system monoppli yang merugikan. Portugis 

dengan cepat mampu menaklukkan beberapa daerah di nusantara karena unggul dalam 

bidang teknologi,terutama kapalnya (karavel) dilengkapi dengan meriem dan persenja 

taan lengkap. 

2. Kebijakan Portugis di Indonesia 

Bangsa Portugis tidak sepenuhnya menguasai seluruh kepulauan nusantara. 

Mereka lebih mengembangkan ekspansinya di Malukuserta Bandar-bandar penghasil 

rempah-remapah seperti Malaka maupun Jayakarta. Portugis kertenal sebagai bangsa 

yang menggunakan teknologi seperti penggunaan kapal karavel. Kapal Karavel 

memiliki kargo yang besar hingga dapat berlayar dalam waaktu yang lama dan 

memuat barang dagangan dalam jumlah besar.Beberapa kebijakan portugis yang 

ditanamkan di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut;  

a. Penggunaan system monopoli perdagangan rempah-rempah. 

b. Menyebarkan agama Katolik di daerah yang dikuasai 

c. Mengembangkan bahasa Portugis serta seni music keroncong.  

Sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun1511,orang-orang Portugis juga 

berusaha mengadakan perdagangan di wilayah penghasil rempah-rempah seperti 

Ternate,Ambon,Banda,Seram.Kedatangan Portugis di perairan dan kepulauan 

Indonesia telah meninggalkan jejak-jejak sejarah yang sampai saat ini masih 

dipertahankan oleh komunitas lokal di nusantara,khususnya di daerah Flores,Solor, 

Maluku,di kampong Tugu yang terletak dibagian utara Jakarta, Tanah Marunda dan 

masih banyak lagi. 

 

C. Penjajahan Inggris di Indonesia 
Sejak abad ke-17,para pedagang Inggris sudah berdagang sampai ke negeri 

India.Para pedagang Inggris mendirikan kongsi dagang di wilayah India Timur yaitu, 

East India Company ( EIC) pada tahun 1600,dengan daerah operasinya adalah India. 

East India Company adalah perusahaan dagang Inggris pertama di India,yang 

didirikan atas perintah Ratu Elizabeth I,pada tanggal 31 Januari 1599. Melalui perusa 

haan tersebut Inggris diberi hak monopoli dagang di Negara-negara timur. 

1. Kedatangan Bangsa Inggris di Indonesia 

Peristiwa penyerahan kekuasaan Belanda kepada Inggris melalui Kapitulasi 

Tuntang (1811) menjadi awal pendudukan pemerintah colonial Inggris di Hindia 

Belanda (Indonesia).Thomas Dtamfort Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur EIC 

di Indonesia. Ia memegang pemerintahan selama lima tahun (1811-1816) dengan 

membawa perubahan yang berasaskan liberal. 

Raffles banyak melakukan perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi atau 

pemerintahan.raffles bermaksud menerapkan kebijakan colonial seperti di jalankan 
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pemeintah Inggris di India.Prinsip liberal yang diterapkan mencakup kebebasan 

menanam berbagai tanaman ekspor dan kebebasan dalam perdagangan. 

Salah satu kebijakan raffles di Hindia Belanda adalah system sewa tanah 

(Landrent).Sistem sewa tanah tsb,juga dapat dikatakan sebagai system pajak tanah 

karena rakyat /petani harus membayar pajak tanah sebagai uang sewa,dalam hal ini 

semua tanah dianggap milik Negara. 

Kebijakan Raffles dalam bidang Politik ditandai dengan pembagian wilayah di 

Pulau Jawa menjadi 16 daerah karesidenan.raffles juga merintis pembentukan Kebun 

Raya Bogor,menulis buku yang berjudul History of java, serta penemuan bunga 

Rafflesia arnoldi. 

Perubahan politik yang terjadi di Eropa mengakibatkan perubahan pemerintahan 

di Hindia Belanda. Pada tahun 1814,Napoleon Bonaparte dari Kerajaan Perancis 

akhirnya menyerah pada pemerintah Inggris sehingga Belanda dapat melepaskan diri 

dari kekuasaan Perancis. Oleh sebab itu,akhirnya Belanda dan Inggris mengadakan 

perundingan di London untuk membicarakan daerah kekuasaannya di Hindia Belanda. 

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Convention of London 

tahun 1814 yang berisi bahwa BelND memperoleh kembali darah jajahannya. 

Penyerahan wilayah Hindia Belanda dari Inggris kepada Belanda berlangsung di 

Batavia tanggal 19 agustus 1816,Inggris diwakili oleh John Fendall dan Belanda 

diwakili oleh Mr.Ellout,Van der Capellen,dan Buyskes. 

 

D. Penjajahan Belanda di Indonesia 

 

Para pedagang Belanda membeli rempah-rempah dari kota Lisabon (ibu kota 

Portugis) sebelum dating ke Indonesia (Hindia Belanda). Pada waktu itu Belanda 

masih di bawah penjajahan Spanyol.Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil 

rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai Spanyol.Oleh karena itu,putus 

lah perdagangan antara Belanda dan Spanyol yang mendorong bangsa Belanda 

mengadakan penjelajahan samudra. 

1. Kedatangan Bangsa Belanda Ke Indonesia 

Pada bulan April 1595,Belanda mulai mengadakan pelayaran menuju 

Nusantara menggunakan empat buah kapal dibawah pimpinan Cornelis de 

Houtman.Dalam pelayaran ini Belanda menggunakan rute Pantai Barat Afrika 

menuju tanjung Harapan,samudra Hindia,Selat Sunda dan berlabuh di Banten. 

Selanjutnya rombongan Cornelis de Houtman mendarat di Banten pada tanggal 22 

Juni 1596.pada saat itu banten dibawah pemerintahan Maulana Muhammad (1580- 

1605). 

Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada awalnya diterima baik 

oleh masyarakat Banten dan di izinkan berdagang di wilayah Banten. Sikap 

Belanda berubah menjadi kasar dan berusaha menerapkan monopoli perdagangan 

pada para pedagang,akhirnya mereka diusir dari wilayah Banten.selanjutnya 

Belanda melnjutkan perjalanan ke timur sampai Bali.Kemudian Belanda kembali ke 

Negara nya melalui Bali dengan membawa sedikit rempah-rempah.   

Rombongan kedua dari negeri Belanda dibawah pimpinan Jacub van Neck 

Waerwijck  dengan delapan buah kapalnya tiba di Banten pada bulan Nopember 

1598.dan pada saat itu hubungan bantendengan Portugis sedang memburuk 

sehingga kedatangan bangsa BElanda diterima dengan baik. 

2. Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. 

Kebijakaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dibagi menjadi dua 

tahap,yaitu tahap awal berupa kebijakan persekutuan dagang VOC. SetelahVOC 

dibubarkan barulah diberlakukan kebijakan pemerintah kerajaan Belanda. 

a. Kebijakan VOC 
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Beberapa peraturan yang ditetapkan oleh VOC diwilayah nusantara 

diantaranya; 

1) Verplichte laverantie yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang 

telah ditetapkan VOC dan dilarang menjual kepada yang lain. 

2) Contingenten yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa 

hasil bumi yang telah ditetapkan 

3) Ekstirpasi merupakan hak VOC untuk menebabg atau menggagalkan panen 

rempah-rempah supaya tidak over produksi yang dapat menurunkan harga 

rempah-rempah. 

4) Pelayaran Hongi yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora untuk menga 

wasi monopoli. 

b. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda  

Kekuasaan pemerintah Belanda di Nusantara dipegang oleh Gubernur Jendral 

Johannes Siberg (1801-1804) yang menggantikan Gubernur Jendral VOC yang 

terakhir. Kemudian pada tahun 1806,Perancis membubarkan Republik Bataaf 

dan membentuk Kerajaan Belanda.Napoleon kemudian mengangkat Loui 

Napoleon sebagai raja Belanda dan berarti sejak saat itu pemerintahan yang 

berkuasa dinusantara adalah pemerintah Belanda-Perancis. Oleh sebab itu 

Louis Napoleon mengangkat Herman William Daendeles swbagai Gubernur 

Jendral di Nusantara. 

 

 

 

  

      

 

 

 

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan member tanda silang (x) pada  

huruf a,b,c,d atau e  

 

1. Kegiatan penjelajahan samudra dilatarbelakangi oleh……… 

a. Keinginan mencari daerah penghasil rempah-rempah  

b. Persaingan antar bangsa untuk menguasai dunia 

c. Adanya ekspansi Negara islam di wilayah Eropa 

d. Perintah dari masing-masing kepala Negara di Eropa 

e. Untuk membuktikan teori Galileo 

2. Rakyat Banten tidak menyukai Cornelis de Houtman karena……… 

a. Berusaha untuk menaklukkan Banten 

b. Cornelis de Houtman merusak pelabuhan dengan meriam 

c. Bersikap kasar dan menerapkan monopoli perdagangan 

d. Ingin menguasai wilayah Banten dan komditasnya 

e. Cornelis de Houtman tidak membawa barang dagangan yang nilainya tinggi 

3. Gubernur Jendral Portugis yang terkenal adalah Alfonso Aburquerque. Ia 

menaklukkan beberapa wilayah di nusantara yang meliputi… 

a. Pesisir utara Pulau Jawa 

b. Pulau Sulawesi dan Kalimantan pada tahun 1512 

c. Merebut Batavia dari Belanda 

d. Merebut Goa pada tahun 1510 dan Malaka pada tahun 1511 

e. Menguai kepulauan riu pada tahun 1509 

4. VOC lebih berhasil dalam bisnis perdagangannya jika dibandingkan dengan Portugis. 

hal ini dikarenakan… 

a. Kapal COC lebih canggih dari pada milik Portugis 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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b. VOC tidak menjalankan kristenisasi perdagangan 

c. VOC lebih dulu mengenal pusat rempah-rempah 

d. Portugis harus berperang melawan Spanyol 

e. VOC mendapat bantuan dari Spanyol. 

5. Penggunaaan kapal karavel pada kegiatan perdagangan antar wilayah bertujuan 

untuk…… 

a. Berlayar dalam waktu yang lama 

b. Pertahanan dari badai laut 

c. Memanfaatkan angin muson dalam pelayaran 

d. Menyebarkan misi keagamaan diberbagai benua 

e. Menampung barang dagangan dalam jumlah besar 

6. Kebijakan Portugis yang ditanamkan di Indonesia meliputi……….. 

a. Penghapusan sistem monopoli 

b. Menyebarkan agama Katolik diberbagai daerah 

c. Menhebarkan bahasa nasional dan daerah 

d. Bekerja sama dengan rakyat 

e. Meneraapkan sistem Landrent 

7. Salah satu pengaruh kolonialisme Barat dalam bidanag politik adalah…. 

a. Munculnya kaum borjuis 

b. Perubahan struktur birokrasi   

c. Pemerintah kolonial menjalin persahabatan dengan kerajaan lokal 

d. Penggunaan hukum kolonial di semua lapisan bangsa Eropa 

e. Penghapusan dewan daerah 

8. Raffles membagi wilayah di pulau Jawa menjadi 16 daerah karesidenan. Hal ini 

bertujuan untuk….. 

a. Membagi wilayah perdagangan 

b. Menerapkan desentralisasi  

c. Meningkatkan pendapatan daerah 

d. Mempermudah pengawasan terhadap daerah-daearh 

e. Member kedudukan pada rakyat pribumi 

9. Pemerintah kerajaan Belanda membubarkan VOC dikarenakan…. 

a. Telah dilakukan oleh Inggris  

b. Devisit keuangan karena banyak pegawai VOC yang korupsi 

c. Tidak adanya pegawai yang cakap 

d.  Struktur birokrasi VOC sudah tidak relevan 

e. Untuk membiayai utang luar negeri Belanda pada Inggris 

10. Kebijakan pemerintah Daendeles di Hindia Belanda meliputi… 

a. Mengurangi jimlah angkatan perang 

b. Bekerja sama dengan Inggris dalam bidang perdagangan 

c. Pembangunan jalan antara Anyer-Panarukan 

d. Pengerahannrakyat untuk  berperang melawan Inggris 

e. Memberantas korupsi yang dilakukan oleh rakyat pribumi 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

1. Apa yang melatarbelakangi bangsa Barat melakaukan penjelajahan samudra? 

2. Mengapa rempah-rempah menjadi komoditas perdaganganyang penting di 

daratan Eropa! 

3. Jelaskan pengaruh dominasi Portugia di beberapa wilayah nusantara! 

4. Apa saja kebijakan VOC di Indonesia? Uraikan pendapatmu disertai alas an yang 

tepat! 

5. Uraikan dampak positif dan negatif penjajahan bangsa barat di Indonesia!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya  15 

 Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

F. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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G. Penilaian Ketrampilan Produk 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Penerjemahan jawaban ke rumus (buku catatan)  

 k. Menghitung gaji pokok 15 

 l. Tunjangan anak 15 

 m. Tunjangan kesehatan 15 

 n. Pajak 15% 15 

 o. Gaji Bersih 15 

2 Hasil Produk 15 

 Penulisan rumus ke dalam cell 7 

 Keterbacaan Rumus Fungsi (berfungsi) 8 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

 

H. Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 
Man Jadda Wajada 
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BAB VI 

Dampak Penjajahan  Bangsa Barat di Indonesia 

 
 

 

 

3.6.Menganalisi dampak politik,budaya,social,ekonomi,dan pendidikan pada masa penjajahan 

bangsa Eropa, Lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa sumpah pemuda. 

4.6.Menalar dampak politik,budaya,social,ekonomi,dan pendidikan pada masa bangsa Eropa 

lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa sumpah pemuda. 

 

 

 

A.  Dampak Penjajahan Bangsa Barat dalam Bidang Politik 

 

Penjjahan bangsa Barat di kepulauan Nusantara mengakibatkan beberapa dampak 

dalam bidang politik . 

 

1.Runtuhnya Kekuasaan Politik Pribumi. 

 Salah satu dampak penjajahan bangsa Barat dalam bidang politik adalah runtuhnya 

kekuasaan politik pribumi.Pemerintahan colonial juga melaksanakan sistem politik adu 

domba (Devide et Impera)yang digunakan untuk memecah belah dan memeperlemah 

kekuatan bangsa Indonesia,misalnya untuk memecah belah kerajaan Banten.Beberapa 

kerajaan besar yang berkuasa di berbagai daerah di Indonesia pun satu demi satu tumbang 

dan dapat dikuasai oleh Belanda. 

 Perkembangan kekuasaan colonial di berbagai wilayah di Indonesia mengakibatkan 

berkurangnya kekuasaan politik pribumi,baik kerajaan local maupun para penguaa lainnya. 

Dominasi pemerintatahan kolonial yang semakin kuat juga mengakibatkan kepercayaan dari 

rakyat terhadap para pengausa local erkurang.Dalam bidang politik pengaruh kekuasaan 

Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana,seperti 

pergantian tahta,pengangkatan pejabat-pejabat kraton,maupun dalam menentukan 

kebijaksanaan pemerintah kerajaan.   

 

2.Perubahan Struktur Birokasi dan Sitem Pemerintahan 

 Pemerintah kolonial Belanda mulai merombak struktur birokrasi di Indonesia setelah 

pemerintah Kerajaan Belanda memberlakukan konstitusi baru pada tahun 1848.Berdasarkan 

konstitusi tersebut,wilayah Hindia Belanda (Indonesia )harus menyusun UU pemerintahan, 

system keuangan dan system audit yang disetujui oleh Majlis Perwakilan. 

 Struktur birokrasi  pemerintahan colonial Hindia Belanda yang paling tinggi dipegang 

oleh seorang Gubernur Jendral.Dalam menjalankan pemerintahannya,gubernur jendral 

dibantu oleh   residen dan beberapa asisten residen. Residen bertindak sebagai badan 

administratatif yang merangkap sebagai legislatif dan yudikatif.Secara khusus tugas residen 

adalah pelaksana aministratif pusat. 

 Pemabagian struktur birokrasi pada massa kolonial tergantung kebijakan dari pusat. 

Misalnya pembagian struktur birokrasi di pulau jawa dibagi dalam beberapa kabupaten yang 

dipimpin oleh bupati.Wilayah kabupaten dibagi mejadi kawedanan yang dipimpin 

olehseorang wedana.Wilayah kawedanan terdiri atas beberapa wilayah kecamatan yang 

dipimpin oleh camat atau asisten wedana. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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3.Perubahan Hukum dan Peraturan. 

 Seiring berubahanya system biro krasi dan pemerintahan pada masa colonial,sistem 

hokum yang berlaku juga mengalami perubahan.Gubernur jendral Daendeles merupakan 

peletak dasar perubahan sistem hokum tradisional menjadi system hokum modern model 

barat  dan mengenalkan sistem pengadilan pribumi (landgerecht) disetiap wilayah.Pemerintah 

kolonial membentuk lembaga Mahkamah Agung (Hog Gerechof) untuk mengawasi kinerja 

badan pengadilan yang ada di Hindia Belanda. 

Pada tahun 1854,semua peraturan pemerintah yang berawal dari gubernur jendral,raja 

maupun putra mahkota berlaku sebagain undang-undang yang wajib dipatuhi oleh semua 

warga negara Belanda dan penduduk tanah jajahan. 

Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk mengadakan peraturan peradilan yang pada 

akhirnya tanggal 1 Mei 1848 ditetapkan Reglement tentang susunan pengadilan dan kebijak 

sanaan kehakiman 1848 (( R.O).. Pasaal 1 R.O. menyebutkan ada 6 macam pengadilan sbb. 

a. Districtsgerecht  

Districtgerecht mengadili perkara perdana dengan orang Indonesia asli sebagai 

tergugat dengannilai harga dibawah f 20. 

b. Regenschapgerecht 
Regenchapgerecht mengadili perkara perdana untuk orang Indonesia asli dengan 

nilai harga f.20-f.50 dan sebagai pengadilan banding untuk keputusan-keputusan 

districtsgerecht. 

c. Landraad 

Laandraad merupakan pengadilan tingkat pertama untuk smua perkara perdata dan 

pidana terhadap orang Indonesia,yang ditindak tegas oleh UU.Dalam perkara 

pidana,landraad merupakan pengadilan tingkat pertama bagi orang Tionghoa dan 

Timur Asing.Dalam perkara pidana kedudukan orang Tionghoa dan Timur Asing 

sama dengan orang Indonesia. 

d. Rechtbank van Omgang Vjh 

Rechtbank van Omgang Vjh diubah pada 1901 menjadi Residentiegerecht,dan pada 

1914 menjadi Landgerecht. Mengadili daalam tingkat pertama dan terakhir 

dengan tidak membedakan bangsa apapun yang menjadi terdakwa. 

e. Raad van Justisie 

Raad van Justisie merupakan pengadilan untuk semua golongan dan bangsa yang 

terdapat di Jakarta,semarang dan Surabaya. 

f. Hooggerechtshof 

Merupakan pengadilan tingkat tertinggi dan berada di Jakarta untuk mengawasi 

jalannya peradilan di seluruh Indonesia. 

 

B. Dampak Penjajahan Bangsa Barat dalam Bidang social ekonomi 

 

Penjajahan bangsa Barat di Indonesia mengakibatkan dampak yang signifikan 

di berbagai bidang ,termasuk dalam bidang social dan ekonomi. 

1. Dampak dalam Bidang social 

Perubahn yang terjadi dalam bidang social sejak munculnya kekuasaan Belanda di 

Indonesia ialah terjadinya penindasan dan ekploitasi sumber daya di Indonesia. Baik 

sumber daya alam maupun sumberdaya manusia yang dipekerjakan secara paksa. 

 Kondisi ini mengakibatkan rakyat Indonesia hidup sengsara dan menderita. 

Tingkat kesejahteraan hidup penduduk pribumi menurun dan terjadi bencana 

kelaparan. 

 Dampak lain yang dirasakan adalah perubahan dtratifikasi social dalam 

masyarakat.Sebelum Belanda datang stratifikasi social terdiri atas golongan 

bangsawan,birokrat menengah dan rakyat biasa. Penggolongan ini berdasarkan pada 

factor kekuasaan dan keturunanyang dimiliki oleh golongan bangsawan pada saat 
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itu. Setelah bangsa Belanda datang stratifikasi social masyarakat mengalami 

perubahan karenaBelanda mengambil alih kedudukan kaum bangsawan. 

 Penduduk pribumi mengalami diskriminasi ras dan intimidasi yang diterapkan 

pemerintah kolonial Belanda.Diskriminasi dan intimidasi itu berdasarkan pada 

golongan kehidupan masyarakat dan suku bangsa. Pemerintah Belanda termasuk 

dalam status social yang lebih tinggi dan memiliki hak-hak istimewa,sedangkan 

penduduk pribumi termasuk kedalam golongan rendah yang lebih banyak dibebani 

oleh kewajiban-kewajiban dan mempunyai hak-hak tertentu. 

2. Dampak dalam Bidang Ekonomi 

Dampak penjajahan bangsa barat di bidang ekonomi terlihat dalam penetapan 

dalam beberapa kebijakan perekonomian yang sangat menyengsarakan rakyat 

pribumi.Beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi mengakibatkan pendapatan 

rakyat pribumi berkurang sehingga banyak rakyat yang kesulitan mendapatkan 

bahan makanan.hal ini mengakibatkan bencana kelaparan diberbagai daearah. 

Pemerintah kolonial menetapkan beberapa kebijakan dalam hal perekonomian, 

diantaranya system tanam paksa yang mewajibkan petani untuk mengolah tanahnya 

sesuai kebijakan pemerintah kolonial. Misalnya kewajiban untuk menanam 

tanaman komoditas ekspor dan menyumbangkan tenaganya secara paksa kepada 

pemerintah kolonial. 

Pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan kebijakan 

politik liberal atau dikenal sebagai politik pintu terbuka. Dengan kebijakan ini, 

dimulailah era komersialisasi,moneterisasi,dan industrialisasi diIndonesia. 

Pemerintah kolonial Belanda member kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

perusahaan-perusahaan asing maupun swasta untuk menanamkan modalnya di 

Idonesia. 

Pengaruh kebijakan politik liberal mengakibatkan banyak bermunculan perke 

bunan swasta dan pabrik-pabrik yang mempercepat pertumbuhan industrialisasi. 

Banyak masyarakat pribumi yang harus bekerja diperkebunan dengan upah yang 

rendah. Pekerjaan in tidak hanya dilakukan oleh para lelaki tetapi juga wanita 

pribumi.Merekabiasanya bekerja sebagai buruh diperkebunan seperti memetik teh, 

mengambil kapas,memetik kopi dan tanaman lainya. 

Perekonomian masyarakat pribumi pada masa penjajahan mengalami masa-

masa suram. Hal ini dikarenakan berbagai jenis ekploitasi dan pemerasan kolonial. 

Para penjajah mulai menerapkan monopoli perdagangan dan berbagai kebijaka 

yang terpusat pada kepentingan pemerintah kolonial. 

Di sisi lain pembangunan perekonomian juga mempunyai nilai positif dalam 

perkembangan bangsa Indonesia. Misalnya rakyat lebih mengetahui kmoditas 

barang-barang ekspor yang bernilai tinggi,dibukanya berbagai pertambangan,mun 

culnya industrialisasi dan perkebunan di Indonesia. Dalam prakteknya pendiuduk 

pribumi menduduki struktur terbawah dalam perekonomian karena hanya 

ditempatkan menjadi kuli kontrak,buruh angkut,dan pekerja kasar. 

Beberapa pngaruh system ekoomi pada masa colonial adalah pembangunan ber 

bagai infrastruktur seperti jalan,kerta api,jembatan,pasar,gedung-gedung,bendungan 

dan lain-lain.Berbagai infrastruktur ini sebagian masih dapat kita temuai sampai sat 

ini. 

 

C. Dampak Penjajahan Bangsa Barat dalam Bidang Budaya dan Pendidikan. 

 

Penjajahan bangsa Barat juga berdampak pada bidang budaya dan pendidikan  

1.    Dampak dalam Bidang Budaya 

Kedatangan bangsa barat di Indonesia membawa beberapa yradisi yang 

berbeda dengan tradisi lokal masyarakat pribumi. Pengaruh budaya barat yang 
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diterima oleh masyarakat pribumi sering sekali disebut westernisasi. Proses ini 

berupa masuknya budaya-budaya barat dalam tradisi local. 

Proses westernisasi secara tidak langsung mulai berkembang dari cara 

berpakaian,pemakaian bahasa,cara pergaulan dan lain-lain.pemerintah colonial 

mulai menghilangkan tradisi local dengan menyebarkan beberapa peegaruh budaya 

barat termasuk di kalangan istana.Namun pengaruh westernisasi  yang terjadi di 

Indonesia hanya dirasakannoleh sebagiankecil rakyat Indonesia.sebagian masya 

rakat Indonesia masih menjalankan cara hidup tradisional. 

Tradisi yang dimilki oleh bangsa Indonesia,seperti upacara dan tatacara yang 

berlaku di lingkungan istana semakin pudar bahkan cenderung di hilangkan. Tradisi 

tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi oleh pemerintah Belanda. 

Akibatnya lingkungan istana mulai kehilangan jati dirinya karena dipaksa 

mengikuti kebiasaan pemerintah Belanda. 

Dikalangan penguasa,timbul kekawatiran bahwa pengaruh kehidupan barat 

mulai merusak nilai-nilai kehidupan tradisional.tantangan yang paling kuat 

terhadap perubahan tradisi muncul dari kalangan pemimpin agama, yang 

memandang kehidupan barat bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam.orien 

taai keagamaan seperti ini ,terdapat juga dikalangan para bangsawan dan pejabat-

pejabat istana yang taat beragama. Pandangan keagamaan in dijadikan sbagai dasar 

untuk melakukan perlawanan. 

 

2. Daampak dalam Bidang Pendidikan      

Pada awalnya pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial 

Belanda hanya terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang 

nantinya dapat disalurkan pada perkebunan belanda atau kantor milik belanda. 

Pendidikan pada masa kolonial mempunyai segi positif dan negative. 

Pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial sudah menggunakan 

kurikulum yang jelas dan bersifat modern, akan tetapi pendidikan pada masa itu 

hanya menekankan pada kepentingan colonial dan bersifat terbatas. Sistem 

pendidikan barat mulai berkembang di Idonesia setelah munculnya politik etis yang 

dicetuskan oleh Mr Van de Venter pada permulaan abad ke-20. 

Pendidikan pada masa colonial ini mulai mengilhami perkembangan 

pendidikan Indonesia selanjutnya karena banyak hal yang kita adopsi dalam system 

maupun strukturnya sperti kurikulum,bentuk pendidikan, dan bentuk pembelajaran. 

Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial belanda,menekankan pada 

sistem pendidikan barat. Pemerintah kolonial Belanda membuka sekolah-sekolah 

untuk kaum pribumi untuk mendidik calon-calon birokrat pemerintah dari bangsa 

Indonesia sendiri. Misalnya pembangunan sekolah calon birokrat yang bernama 

OSVIA (Oplending School Voor inlandische Ambtenaren ) yang didirikan di 

Bandung,Maagelang,dan probolinggo. 

Pada tahun 1848,mulai dibuka sekolah secara masal disetiap kabupaten 

meskipun juga masih terbatas untuk kalangan tertentu. Sekolah-sekolah tersebut 

antara lain HIS (Holands Inlandsche School) MULO (Meer Uitgebreid Large Onder 

wijs), AMS (Algeemene Middlebare School) dan HBS (Hoogere Burger School) 

Sejarah pendidikan di Indonesia sudah mulai sebelum pemerintah colonial 

menguasai Indonesia. Penduduk pribumi pada masa ini hanya mengenal satu jenis 

pendidikan yang disebut sebagai lembaga pengajaran asli yaitu sekolah-sekolah aga 

ma Islam dalam bentuk pesantren maupun pengajaran dilanggar atau surau. Di tem 

pat-tempat tersebut para murid dilatih untuk belajar membaca alquran dan 

mempelajari syariat agama islam. 

Pada awal abad XX,pemerintah Belanda menetapkan bahwa orang-orang 

pribumi diperbolehkan masuk sekolah-sekolah Belanda setelah adanya peraturan 

pemerintah tahun 1818.Pemerintah juga akan menetapkan peraturan-peraturan tata 
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tertib yang diperlukan mengenai sekolah-sekolah bagi penduduk pribumi. 

Pengembangan sekolah pribumi kelas satu maupun kelas dua tidak berhubungan de 

ngan pembagian masing-masing golongan rakyat pribumi. Pemerintah kolonial ber 

pendapat bahwa memperluas pendidikan untuk rakyat pribumi membutuhkan 

banyak modal. Pada tahun 1918,diperkirakan bahwa biaya pendidikan akan 

menghabiskan 417 juta golden setahun guna mengurus sekolah-sekolah kelas dua 

bagi seluruh penduduk Indonesia Biaya ini diperkirakan jauh lebih besar dari pada 

pengeluar pemerintah colonial. 

Pada tahun 1904 pemerintah kolonial membuka sekolah-sekolah desa (sekolah 

rakyat) yangbsebagian besar biayanya ditanggung oleh swadaya penduduk desa. 

Haal ini dilakukan untuk menekan pengeluaran pemerintah colonial. Disekolah 

sekolah rakyat tersebut akan diterapkan masa pendidikan tiga tahun yang 

memberikan ketrampilan dasar membaca,berhitung. 

Pemerintah kolonial kemudian menciptakan suatu system pendidikan untuk 

menampung bermacam-macam golongan yang ada dalam masyarakat.                    

      

 

 

 

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan member tanda silang (x) pada  

huruf a,b,c,d atau e  

1. Kedudukan penguasa pribumi pada masa kolonial adalah………. 

a.  Di atas penguasa kolonial 

b. Sejajar penguasa kolonial 

c. Di bawah penguasa kolonial 

d. Penguasa pribumi tidak lagi memilki kekuasaan terhadap rakyat 

e. Para penguasa pribumi tidak berhak lagi menarik pajak atau upeti dari rakyat 

2. Masuknya modal asing ke Idonesia secara besar-besaran terjadi pada masa…… 

a. System tanam paksa 

b. Politik liberal 

c. Kekuasaan VOC 

d. Gubernur Jendral Rafles 

e. Gubernur Jendral Daendeles 

3. Dalam stratifikasi sosial pada masa colonial,lapisan paling atas diduduki oleh… 

a. Bangsa penjajah 

b. Kaum bangsawan 

c. Para birokrat pemerintah 

d. Kaum ulama  

e. Rakyat biasa 

4. Berikut ini dampak kolonialisme dan imperialism Barat dalam bidang budaya adalah.. 

a. Masyarakat mulai mengenal uang  

b. Para penguasa pribumi menjadi alat kekuasaan penjajah 

c. Masyarakat mulai mengenal budaya Barat 

d. Runtuhnya perdagangannrakyat 

e. Terjadinya liberalisme 

5.  Pada awalnya pendirian sekolah –sekolah pribumi bertujuan untuk… 

a. Mencetak tenaga terdidik dari kaum pribumi 

b. Meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia 

c. Memajukan bangsa Indonesia  

d. Membangun bangsa Indonesia 

e. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia 

6. Berikut ini yang tidak termasuk dampak penjajahan bangsa Barat dalam bidang politik 

adalah… 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
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a. Terbentuknya bangsawan dalam stratifikasi social 

b. Runtuhnya kekuasaan pribumi 

c. Adanya perubahan struktur birokrasi 

d. Adanya perubahan system pemerintahan colonial 

e. Adanya perubahan hukum dannperaturan pemerintah 

7. Salah satu kebijakan Gubernur Jendral Daendeles di Indonesia aadalah… 

a. Mengadakanpembangunan jembatan ampere 

b. Menggalakkan transmigrasi ke pulau Kalimantan 

c. Peningkatan pendidikan masyarakat pribumi  

d. Menjalankan system siwa tanah 

e. Membuat jalan raya dari anyer sampai panarukan 

8. Budaya barat mulai berkembang dengan adanya proses westernisasi yang secara tidak 

langsung di tandai dengan .. 

a. Proses pernikahan dengan bangsa Eropa 

b. Tradisi upacara adat yang berkala 

c. Penggunaan huruf kanji dalam tulisan 

d. Pemakaian bahasa Belanda dancara berpakaian 

e. Perkembangan pembangunan infrastruktur colonial 

9. Dampak positif ssistem tanam paksa dan ekonomi liberal bagi rakyat Indonesia adalah.. 

a. Munculnya kaum intelektual dalam pemerintahan 

b. Rakyat pribumi mengenal ekonomi uang dan berperan serta dalam proses ekonomi 

dan industrialisasi 

c. Timbulnya golongan baru dalammasyarakat berdasarkan diferensiasi ekonomi 

d. Merosotnya kesejahteraan rakyat dan menguatnya struktur feodalistis 

e. Eksploitasi ekonomi besar-besaran telah melemahkan sendi ekonomi dan budaya 

masyarakat 

10. Usaha yang dilakukan pemerintah colonial untuk menekan pengeluaran biaya 

pendidikan adalah… 

a. Meningkatkan jumlah ekspor 

b. Menyumbangkan sedikit kas pemerintah 

c. Membuka sekolah desa yang biayanya ditanggung oleh swadaya penduduk desa 

d. Membatasi pendirian sekolah  

e. Mengurangi jumlah pengajar dan murid yang bersekol 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini denganjawabannyang benar! 
1. Jelaskan proses runtuhnya kekuasaan politik pribumi pada masa colonial 

2. Sebutkan dampak penjajahan bangsa barat dalam bidang politik 

3. Bagaimana pembentukan dan pengelolaan sekolah desa atau Volksschool? 

4. Jelaskan pengaruh kebijakan politik liberal pada masa colonial 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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5. Jelaskan urutan stratifikasi social pada masa pendudukan Belanda di Indonesia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya  15 

 Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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E. Penilaian Ketrampilan Produk 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Penerjemahan jawaban ke rumus (buku catatan)  

 p. Menghitung gaji pokok 15 

 q. Tunjangan anak 15 

 r. Tunjangan kesehatan 15 

 s. Pajak 15% 15 

 t. Gaji Bersih 15 

2 Hasil Produk 15 

 Penulisan rumus ke dalam cell 7 

 Keterbacaan Rumus Fungsi (berfungsi) 8 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

 

F. Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 
Man Jadda Wajada 
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BAB VII 

 

 

Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

 
 

 

 

3.7.Menganalisis Peristiwa Proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan pertama 

Republik Indonesia,serta maknanya bagi kehidupan social,budaya,ekonomi,politik,dan 

pendidikan bangsa Indonesia  

4.7.Menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan pertama 

Republik Indonesia,serta maknanya bagi kehidupan social,budaya,ekonomi,politik,dan 

pendidikan bangsa Indonesia. 

 

 

 

 

A. Peristiwa Rengasdengklok 

Kekalahan Jepang dalam perang Pasifik semakin jelas dengan dijatuhkannya bom 

atom oleh sekutu di kota Hirosima tanggal 6 agustus 1945 dan Nagasaki tanggal 9 

Agustus 1945.akibat peristiwa tersebut,kekuatan Jepang semakin lemah. 

Pemerintah jepang menetapkan kebijakan yang lebih lunak bagi daerah jajahannya 

termasuk Indonesia karena keadan Jepang semakin terdesak. Pemerintah Jepang berusaha 

menarik simpati bangsa Indonesia dengan memberikan peluang untuk meme=persiapkan 

kemerdekaan. Berbagai kebijakan Jepang di Indonesia semata-mata hanya untuk 

menunjang kepentingan Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Akan tetapi semakin 

lama kondisi Jepang semakin terdesak oleh Blok sekutu. Berita kekalahan Jepang 

semakin jelas ketika tanggal 15 Agustus 1945 didi hari,sekutu mengumumkan bahwa 

Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan perang telah berakhir. 

Penyerahan jepang pada sekutu menghadapkan para pemimpin Indonesia pada 

masalah yang besar karena Indonesia mengalami ekosongan kekuasaan (vacuum of 

power) Jepang tetap berkuasa atas Indonesia meskipun telah menyerah,sementara 

pasukan Sekutu yang akan menggantikan kedudukan Jepang belum dating. Adanya 

kekosongan kekuasaan menyebabkan munculnya konflik antara golongan muda dan 

golongan tua mengenai masalah kemerdekaan Indonesia. 

1. Golongan muda menginginkan agar proklamasi Kemerdekaan Indonesia segera 

dikumndangkan,Golongan muda terdiri atas Sukarni,B.M.Diah,Yusuf Kunto,Wikana, 

Sayuti Melik,Adam Malik dan Chairul Saleh. 

2. Golongan tua menginginkan agar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia harus dirapat 

kan dulu dengan anggota PPKI. Golongan tua terdiri atas Ir Soekarno, Drs.Moh.Hatta 

,Mr.Ahmad Subardjo,Mr Moh.Yamin, Dr.Buntaran, Dr. Syamsi dan Mr.iwa Kusuma 

sumantri. 

Menghadapi adanya perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda, 

maka pada tanggal 15 agustus 1945 pukul 20.00 WIB,golongan muda mengadakan rapat 

di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur,Jakarta.Rapat tersebut 

dipimpin oleh Chairul Saleh dan menghasilkan keputusan berupa tuntutan-tuntutan 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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golongan muda yang menegakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hal dan masalah 

rakyat inonesia sendiri,sehingga tidak dapat digantungkan kepada bangsa lain.segala 

ikatan hubungan dan janji kemerdekaan harus diputus. Selain itu,pada rapat tersebut 

disepakati bahwa golongan muda perlu mengadakan perundingan dengan Ir Soekarno dan 

Drs.Moh Hatta agar kelompok pemuda di ikut sertakan dalam menyatakan proklamsi. 

Langkah selanjutnya,malam itu juga sekitar pukul 22.00 WIB Wikana dan Darwis me 

wakili kelompok muda mendesak Ir.soekarno agar bersedia melaksanakan proklamasi 

kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akan tetapi usaha tersebut gagal. Ir.soekarno tetap 

tidak mau memproklamsikan kemerdekaan Indonesia dengan terburu-buru. Kuatnya 

pendirian soekarno untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan sebelum rapat PPKI me 

nyebabkan golongan muda berpikir bahwa golongan tua telah mendapat pengaruh dari 

Jepang. 

Selanjutnya golongan muda mengadakan rapat di alan Cikini 71 Jakarta pada pukul 

24.00 WIB menjelang tanggal 16 agustus 1945. Rapat tersebut menghasilkan keputusan 

bahwa Ir.soekarno dan Drs.Moh Hatta harus diamankan dari pengaruh Jepang.   

  

 

 

B. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia  

 

Setelah mengalami peristiwa rengasdengklok dan mengadakan perundimgan 

yang panjag antara golongan tua dan muda,akhirnya disepakati untuk melaksanakan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

Malam haari pada pukul 23.00 WIB tanggal 16 Agustus 1945 Ir.soekarno dan 

Drs. Moh hatta beserta rombongan tiba di Jakarta. Mereka pergi ke rumah Laksamana 

Maeda untuk mengumpulkan anggota PPKI serta pemuda yang lain. Sementara itu 

Ir.Soekarno dan Drs. Moh Hatta dan Ahmad Soebardjo mengadakan penyusunan 

naskah proklamasi yang disksikanoleh Sukarni,Sayuti Melik,maupun B.M.Diah. 

Setelah semuanya sepakat hasil rumusan konsep naskah proklamasi diserahkan kepada 

Sayuti Melik untuk di ketik yang dikenal dengan naskah proklamasi yang 

autentik.(resmi). 

Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah 

Laksamana Tadashi Maeda,jalan Imam Bonjol No.1,Jakarta. Rumah laksamana Tadasi 

dipilih karena beberapa alas an antara lain: 

1. Laksamana Tadashi Maeda adalah kepala kantor penghubung angkatan laut 

Jepang.Ia adalah sahabat Ahmad Subardjo. 

2. Rummah Laksamana Tadashi Maeda sering digunakan sebagai pertemuan para 

tokoh pergerakan nasional Indonesia. 

3. Rumah Laksamana Tadashi Maeda diperkirakan aman dari pengaruh dan 

pengawasan angkatan darat Jepang. 

Pada perumusan teks proklamasi,Ir Soekarno merupakan penulis konsep 

proklamasi sedangkan Drs. Moh Hatta dan Mr.Ahmad Subardjo berperan 

menyumbangkan pikiran secara lisan. 

Konsep teks proklamasi awalnya dibuat oleh Ir.Soekarno dengan tulisan tangan 

dan disempurnakan oleh Drs.Moh Hatta dan Ahmad Subardjo. Dalam teks tersebut 

terlihat beberapa coretan yang menandakan banyaknya pertimbangan sebelum 

mencapai kesepakatan mengenai isi dan redaksi. Penyusunan teks proklamasi sendiri 

berlangsung hingga menjelang subuh,tanggal 17 Agustus 1945. 

Setelah naskah proklamasi selesai di buat,Soekarno menyarankan kepada 

seluruh orang yang hadir untuk ikut menandatangi naskah sebagai wakil-wakil bangsa 

Indonesia. Saran itu diperkuat oleh Drs.Moh Hatta dengan mengambil contoh pada 

“Declaration of indepaendence” Amerika serikat. Akan tetapi usul ini tidak disetujui 

oleh para pemuda. Kemudian seorangbtokoh golongan muda yaitu Sukarni 
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mengusulkan agar naskah proklamasi cukup di tandatangi oleh Bung Karno dan Bung 

Hatta dengan mengatas namakan bangsa Indonesia. Saran tersebut disetujui oleh 

seluruh anggota yang hadir. Setelah semua sepakat Ir.soekarno meminta Sayuti Melik 

untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. 

 

C. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 
  Setelah perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai dibuat, 

selanjutnya diadakan upacara untuk memproklamirkan proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. Pada hari tanggal 17 Agustus 1945 bertempat di kediaman Ir.Soekarno, 

jalan Pegangsaan Timur no.56 jakarta,diadakan upacara Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti soewirjo,wilopo 

gatar Pringgodigdo,tabrani dan Trimurti. 

Sesuai kesepakatan yangdiambil dirumah laksamana Maeda,para tokoh Indone 

sia menjelang pukul 10.00 WIB telah berdatangan di kediaman Ir.soekarno. mereka 

hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi oleh Ir.Soekarno dan dilanjut 

kan dengan pidato singkat tanpa teks. Acaar dilanjutkan dengan pengibaran bendera 

merah  putih yangbtelah dijahit oleh Ibu Fatmawati dengan diiringi lagu Indonesia 

Raya. Disusul dengan sambutan walikota Jakarta yaitu Soewirjo. Pada awalnya, 

Trimurti diminta untuk menaikan bendera namun ia menolak dengan alas an 

pengerekan bendera sebaiknya dilakukannoleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditun 

juklah  Latief Hendraningrat,seorang prajurit PETA dan di bantu oleh Suhud. Sampai 

saat ini bendera pusaka atau bendera yang dikibarkan pada peristiwa tersebut masih di 

simpan di Museum Tugu Monumen Nasional. 

Pada tanggal 18 Agustus 1945,Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI) mengambil keputusan untuk mengesahkan dan menetapkan UUD 1945 

sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Ir.Soekarno dan Drs.Moh Hatta terpilih 

sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia atas usul Oto Iskandardinata 

dan persetujuan dari PPKI. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah 

Komite Nasional. Dengan demikian terbentuklah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

D. Penyebarluasan Brita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 
Sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 

1945 selesai dibacakan,penyebaran berita proklamsi kemerdekaan Indonesia gencar 

dilakukan . 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan hal besar dan sngat penting 

bagi seluruh rakyat Indonesia maupun Negara lain. Oleh karena itu,peristiwa ini 

harus diketahui oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia dan mendapat pengakuan 

oleh Negara lain terutama oleh pemerintah colonial maupun pihak sekutu. 

Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sendiri berawal dari 

pesan Drs.Moh Hatta kepada B.M.Diah,seorang wartawan yang ikut hadir dalam 

perumusan teks proklamasi untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan 

nya keseluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh Drs. Moh Hatta pada tanggal 16 

agustus 1945 pukul 20.00 WIB sesaat setelah teks proklamasi selesai dirumuskan. 

Pada tanggal 17 agustus 1945,kantor berita Domei mulai menyiarkan berita 

kemerdekaan Indonesia secara terus menerus dengan jeda waktu 30 menit sampai 

pukul 16.00 WIB saat siaran berhenti. Mendengar siaran beerita radio Domei 

tersebut,pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita 

terebut dan menyatakan sebagai kekeliruan. Namun hal ini tidak dapat menyurutkan 

semangat para wartawan radio Domei untuk tetap menyiarkannya. Akibatnya pada 

tanggal 20 agustus 1945,kantor berita tersebut disegel dan para pegawainya dilarang 

masuk. 
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Meskipun pemancar radio Domei di segel,namun para pemuda bersama Yusuf 

Ronodipuro (seorang pembaca di radio Domei )tetap membuat pemancar baru 

dengan bantuan teknisi radio,diantaranya Sukarman,sutamto,susilahardja,dan 

Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di gedung Menteng 31,dengan kode 

panggilan DJK. Dari sisnilah,berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan ke 

seluruh dunia. 

Penyebaran berita proklamsi juga dilakukan melalui surat kabar.Surat kabar 

pertama menyebarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia adalah surat kabar 

Merdeka,Tjahaja di Bandung.dan soeara asia di Surabaya. Hamper seluruh Surat 

kabar di jawa dalam penerbitan tanggal 20 agustus 1945 memuat berita proklamasi 

Indonesia. Selain melalui radio dan juga surat kabar,penyebaran berita kemerdekaan 

Indonesia juga dilakukan melalui selebaran spanduk,dan pamflet yang disebarkan 

maupun dipasang di tempat-tempat umum. 

Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi ke negara-negara sahabat untuk 

menyebarluakan berita proklamasi kemerdekaan,seperti Mr.Pilar dan Mr.AA 

Maramis ke India guna mendapat dukungan atas kemerdekaan Indonesia. 

Penyebaran berita proklamasi memiliki banyak kendala khususnya yang 

berada diluar jawa. Berikut factor-faktor penghambat penyebaran berita proklamasi. 

1. Wilayah Indonesia yang sangat luas 

2. Komunikasi dan transportasi masih sangat terbatas 

3. Adanya larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan 

Jepang di Indonesia. 

 

E. Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Proklamasi mengandung banyak makna yang tidak hanya terkai dengan keada 

an pada saat kemerdekaan di proklamirkan,melaikan juga dengan keadaan masa 

depan Indonesia setelah bebas dari penjajahan. 

Proklamasi kemerdekaaan menjadi titik tolak bagi bangsa Indonesia untuk 

segera bangkit dan membangun mengejar ketertinggalan di berbagai bidang. Selain 

itu,melalui usaha sendiri,bukan hasil pemberian jepang. 

Sikap positif terhadap terhadap makna proklamasi kemerdekaan dapat 

dilakukan dengan menghargai perjuanganpara pahlawan dan menjunjung tinggi cita-

cita kehidupan bernegara serta tujuan nasional. Upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan melakukan kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan nasional sesuai 

hokum dan aturan bernegara. 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia mempunyai makna penting di berbagai 

bidang,diantaranya melipti berikut ini. 

1. Perkembangan Politik 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia membawa perubahan mendasar pada 

perkembangan politik bangsa,baik di dalam maupun diluar negeri. Proklamasi 

kemerdekaan menjadi bukti kedaulatan bangsa Indonesia sehingga diakuioleh negara 

Negara lain di dunia. 

Kemerdekaan menjadi awal baru bagi bangsa Indonesia untuk menentukan 

langkah politiknya. Hal ini dapat dimulai dengan menata kehidupan politik dalam 

negeri dan menjaga hubungan dengan negara lain. 

Perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerde 

kaan masih belum stabil karena memerlukan proses adaptasi dengan bentuk 

pemerintahan yang baru setelah terlepas dari pemerintahan colonial.baik dalam 

bentuk pemerintahan maupun dalam penataan Negara. 

2. Bidfang Ekonomi. 

Pernyataan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi menekankan bahwa 

bangsa Indonesia telah terlepas dari belenggu penjajah baik secara kekuasaan 

maupun ekonomi. Oleh sebab itu,bangsa Indonesia berhak mengatur kehidupan 
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ekonominya sendiri taanpa campur tangan dan ekploitasi dari pemerintah kolonial. 

Hal ini disesuaikan dengan pasal 33 UUD 1945. Akan tetapi,kondisi perekonomian 

bangsa Indonesia setelah merdeka masih kacau akibat inflasi dan memburuknya 

kondisi keamanan dalam negeri. Pemerintah Belanda juga berusaha memblokade 

perekonomian Indonesia dengan cara menutup pintu keluar masuk perdagangan indo 

nesia terutama melalui jalur laut dan pelabuhan dagang yang penting. 

Pemberlakuan blockade ekonomi oleh belanda menyebabkan kerugian bagi 

pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan barang-barang ekspor Indonesia terlambat 

dikirimdan Indonesia kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. 

3. Bidang Pendidikan 

Pendidikan pada masa penjajahan berjalan lambat dan tidak merata,sehingga 

terdapat diskriminasi pendidikan. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia 

sistem pendidikan di Indonesia mempunyai arah baru dan lebih merata. Segera 

setelah kemerdekaan,para pemimpin Indonesia menjadikan pendidikan sebagai hak 

setiap warga Negara dan mencanangkan adanya tujuan pendidikan nasional untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia,pembela 

jaran disekolah –sekolah lebih ditekankan pada semangat nasionalisme dan membela 

tanah air. 

Proklamasi kemnerdekaan mengubah status Indonesia menjadi Negara yang 

merdeka dan berdaulat,sehingga bangsa Indonesia berhak untuk mengatur sistem 

pendidikannya tanpa adanya diskriminasi dan pembatasan dari bangsa lain.     

4. Bidang social Budaya 

Proklamasi kemerdekaan menghapuskan penjajahan dan segala bentuk 

diskriminasi rasial yang berupa kelas-kelas social dari Indonesia. Pasca proklamasi 

kemerdekaan,banyak terjadi perubahan social dalam mehidupan masyarakat dan 

semua warga negara Indonesia dinyatakan memilki hak dan kewajiban yang sama 

dalam segala bidang. Sedangkan kemeedekaan dalam bidang kebudayaan,berarti 

bangsa Indonesia mempunyai kepribadian nasional berdasarkan kebudayaan bangsa 

Indonesia itu sendiri. Setiap rakyat memiliki kebebasan dalam melestarikan 

kebudayaan daerah maupun kebudayan nasional. 

 

 

Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

     

 

 

 

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan member tanda silang (x) pada  

huruf a,b,c,d atau e  

1. Tujuan Jepang memberi janji kepada rakyat Indonesia adalah… 

a. Agar rakyat Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya 

b. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia  

c. Untuk mendirikan koloni persemakmuran Jepang  

d. Agar rakyat Indonesia ikut melaksanakan wajib militer dari pemerintah Jepang 

e. Untuk membalas jasa rakyat Indonesia yang telah membantu Jepang dalam perang    

Pasifik.  

2. Salah satu hal penting yang membuat pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat 

kepada Sekutu diantaranya.. 

a. Kekalahan Jepang dalam beberapa pertempuran di Asia 

b. Jatuhnya pangkalan militer Jepang ke tangan Sekutu 

c. Jepang kehabisan biaya perang 

d. Sekutu mengirimkan Amerika sebagai wakil delegasi dalam deplomasi dengan 

Jepang 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
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e. Peristiwa bom atom di kota Nagasaki dan Hirosima. 

3. Peristiwa Rengasdengklok terjadi akibat adanya perbedaan pendapat tentang… 

a. Pembacaan teks proklamasi  

b. Tempat pelaksanaan proklamasi 

c. Waktu pelaksanaan proklamasi 

d. Urutan kegiatan proklamasi 

e. Proses penandatangan teks proklamasi. 

4. Perhatikan beberapa nama berikut ini dengan saksama. 

1) Sayuti Melik 

2) Adam Malik 

3) Latif Hendraningrat 

4) Ahmad Subardjo 

5) Suhud 

Pengibar bendera dalam upacara proklamasi kemerdekaan RI di tunjukkan oleh 

nomor… 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

e. 3 dan 5 

5. Proklamasi kemerdekaan RI tidak dilaksanakan di lapangan ikada dikarenakan … 

a. Lapangan Ikada terlalu besar untuk mengumpulkan rakyat 

b. Agar tidak menarik perhatian pihak Jepang 

c. Waktu yang digunakan sangat mendesak 

d. Keinginan golongan muda dalam rapat di Rengasdengklok 

e. Adanya komando dari pemerintah pendudukan Jepang. 

6. Sambutan rakyat indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan 

berbagai cara,diantaranya… 

a. Menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia 

b. Melucuti senjata tentara Sekutu 

c. Mulai mengadakan perlawanan heroik untuk membangun bangsa Indonesia 

d. Euforia secara berlebihan dan berkonfoi sepanjang jalan 

e. Mengadakan sidang BPUPKI 

7. Tindakan yang dilakaukan pemerintah dalam menyebarluaskan berita proklamasi 

kemerdekaan adalah….. 

a. Mengirimkan delegasi ke negara sahabat untuk mendapat dukungan atas 

kemerdekaan 

b. Memerangi Jepang yang ingin menguasai kembali Indonesia  

c. Membuat arak-arakan yang menyuarakan berita proklamasi  

d. Mengirim mentri luar negeri untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan 

e. Membuat poster berisi perjuangan kemerdekaan Indonesia 

8. Salah satu makna penting dari proklamasi kemerdekaan indonesia adalah…. 

a. Pernyataan resmi bahwa bangsa Indonesia telah merdeka 

b. Sebagai titik akhir perjuangan bangsa Indonesia 

c. Penentu kedaulatan Indonesia setelah adanya penjajahan  

d. Tonggak sejarah untuk menuju pembangunan Indonesia 

e. Sebagai momentum sejarah bangsa Indonesia 

9. Semangat para pemuda untuk melakukan prebutan kekuasaan dari Jepang sesudah 

proklamasi adalah… 

a. Merobek bendera Belanda 

b. Melawan Jepang di lapangan Ikada 

c. Mengusir tentara Jepang dari Indonesia 

d. Membebaskan tawanan Belanda yang disekap oleh Jepang 
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e. Menyerbu gudang senjata Jepang diberbagai daerah. 

10. Makna proklamasi kemerdekaan secara hukum adalah…. 

a. Menghapuskan hukum nasional 

b. Bangsa Indonesia sudah merdeka dan sah dimata internasional 

c. Pergantian hukum menurut UUD 

d. Bangsa Indonesia bebas menetukan nasibnya sendiri 

e. Menghapuskan tata hukum kolonial. 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar! 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

G. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini denganjawabannyang benar! 
 

1. Jelaskan arti kalimat pertama pada naskah proklamasi! 

2. Mengapa pada awalnya golongantua menolak untuk segera memproklamirkan 

kemerdekaan Indonesia? 

3. Bagaimana susunan acara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan 

pada tanggal 17 agustus 1945? 

4. Jelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bidang sosial budaya. 

5. Sebagai generasi penerus bangsa,apa makna proklamasi kemerdekaan itu? 

Jelaskan sikapmu menanggapi proklamasi kemerdekaan Indonesia! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  
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H. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya  15 

 Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

I. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

J. Penilaian Ketrampilan Produk 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Penerjemahan jawaban ke rumus (buku catatan)  

 u. Menghitung gaji pokok 15 

 v. Tunjangan anak 15 

 w. Tunjangan kesehatan 15 

 x. Pajak 15% 15 

 y. Gaji Bersih 15 

2 Hasil Produk 15 

 Penulisan rumus ke dalam cell 7 

 Keterbacaan Rumus Fungsi (berfungsi) 8 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

 

 

 

 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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K. Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 
Man Jadda Wajada 
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BAB VIII 

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. 

 
 

 

 

3.8.Menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda 

4.8.Mengolah informasi tentang strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam 

upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda. 

 

 

 

 

A. Peran Berbagai Daerah dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dari 

Sekutu dan Belanda. 
Setelah Perang Pasifik berakhir dan Jepang kalah menghadapi Sekutu,selanjutnya 

Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada Sekutu. Pasukan Sekutu yang bertugas mena 

ngani Indonesia adalah Tentara Kerajaan Inggris. Pasukan tersebut terdiri atas dua bagian 

,sebagai berikut. 

1. SEAC (South East Asia Comand)dipimpin oleh Laksamana Lord Luis Mounbatten 

untuk wilayah Indonesia bagian Barat. 

2. SWPC ( South West Pasifik Comand) untuk wilayah Indonesia bagian Timur. 

Laksamana Lord Louis membentuk AFNEI (Allied Forces for Netherlends east 

Indies) yang dipimpin oleh Letnan Jendral Philip Christison untuk melaksanakan 

tugasnya di Indonesia bagian Barat. 

Kedatangan AFNEI ke Indonesia didahului adanya kelompok penghubung yang 

dipimpin oleh Mayor Geenhalg yang tiba di Jakarta pada tanggal 8 september 1945. Ia 

bertugas mempersiapkan markas besar untuk sekutu di Jakarta.  

Kedatangan pasukan Mayor A.G Genhalg disusul oleh kapal perang Inggris 

Cumberland dibawah pimpinan Laksamana Peterson yang berlabuh di Tanjung Priok 

pada tanggal 29 September 1945 dan disusul oleh kapal perang Belanda Tromp. 

Kedatang Sekutu pada awalnya disambut secara netral oleh pemimpin bangsa 

Indonesia karena melihat tugas yang dibawanya. Namun setelah diketahui sekutu 

membawa NICA (Nederland Indies Civil Administration) maka Indonesia mulai curiga 

dan meragukan maksud kedatangan pasukan sekutu tersebut. 

Akhirnya Panglima AFNEI Christison mengakui kemerdekaan Indonesia secara 

defakto  pada tanggal 1 Oktober 1945. Sehingga para pejabat daerah pun menerima 

pasukan AFNEI dan bersedia membantu tugasnya. 

Pada pelaksanaan tugas AFNEI di daerah-daerah,terjadi insiden dan pertempuran 

dari pihak RI. Hal ini disebabkan pasukan sekutu tidak sungguh-sungguh menghormati 

kedaulatan RI meskipun telah menyampaikan bahwa tidak akan mencampuri persoalan 

status kenegaraan Indonessia. Sementara pihak Sekutu merasa kewalahan dan menuduh 

pemerintah RI tidak mampu menegakkan keamanan dan ketertiban sehingga keadaan se 

makin memanas. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Belanda yang ingin menguasai 

kembali Indonesia dengan membantu pihak Sekutu di bawah pimpinan panglima 

angkatan perang Belanda.Laksamana Helfrich. Sejak saat itu,terjadilah konflik antara 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Sekutu dan para pejuang Indonesia diberbagai daerah,seperti di Surabaya,Ambarawa 

,Medan,bandung,Menado,Biak dan sebagainya. 

Beberapa pertempuran pertempuran didaerah yang menandai usaha bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah sebagai berikut. 

 

1. Pertempuran Surabaya 

Pada tanggal 25 Oktober 1945 tentara Sekutu mendarat di Tanjung Perak,Surabaya 

di bawah pimpinan brigadier Jendral Mallaby. Kedatangan tentara Sekutu ternyata di 

ikuti oleh NICA yang ingin menegakakan kekuasaannya kembali di Indonesia. Tentara 

NICA menggunakan berbagai taktik untuk dapat menguasai Indonesia,termasuk 

menimbulkan kekacauan di Surabaya dengan menghasut tentara Sekutu dengan rakyat. 

Hal ini menimbulkan bentrokan antara rakyat Surabaya dengan tentara Sekutu yang 

berakhir dengan peristiwa 10 Nopember 1945. 

Pada pertempuran yang berlangsung sampai awal Desember itu,ribuan rakyat 

Indonesia gugur sebagai pejuang Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 10 

nopember sebagai hari pahlawan. Kita harus menghargai dan meneladani perjuangan 

para pahlawan ini denganrajin belajar dan berbakti pada nusa dan bangsa.       

 

2. Pertempuran ambaara  

Pertempuran Ambara diawali dengan kedatangan tentara Inggris di Semarang pada 

tanggal 20 Oktober 1945 yang bertujuan untuk membebaskan tentara Sekutu. Pihak 

sekutu yang diboncengi oleh NICA kemudian menuju Magelang dan membebaskan 

para tawanan Belanda secara sepihak,sehingga terjadilah perlawanan dari TKR dan 

para pemuda. Pasukan Inggris dan NICA akhirnya terdesak sampai Ambarawa. 

 Pada pertempuran Ambarawa,Letkol Isdiman gugur sebagai kusuma bangsa. 

Perjuangan dilanjutkan oleh Kolonel Sudirman. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 

1945,tentara Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu Sampai Semarang. 

 

3. Pertempuran Medan Area 

Pertempuran Medan Area adalah peristiwa perjuangan rakyat Medan melawan 

Sekutu yang ingin menguasai Indonesia. Pada taanggal 9 Oktober 1945,pasukan 

sekutu yang diboncengi Belanda dan NICA di bawah pimpinan Brijen T.E.D. Kelly 

mendarat di Medan,kemudian pada tanggal 13 Oktober 1945,para pemuda yang 

bergabung pada TKR terlibat bentrok dengan pasukan Belanda,karena Belanda berusa 

untuk menduduki kembali Indonesia. Pertempuran pun menyebar hingga seluruh kota 

Medan. Pada tanggal 10 Desember 1945,Sekutu dan NICA melancar kan serangan 

besar-besaran terhadap kota Medan dan pusat perjuangan rakyat dipindahkan ke 

Pematang Siantar. 

4. Pasukan sekutu sampai di kota Bandung pada bulan Oktober 1945 dan minta 

hasil lucutan tentara Jepang segera diserahkan. Pada tanggal 21 Nopember 1945, 

Sekutu mengultimatum agar kota Bandung dikosongkan. TRI dan rakyat tidak 

menghiraukan   ultimatum tersebut. Perintah ultimatum tersebut diulang kembali 

tanggal 23 Maret 1946. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI 

mengosongkan Bandung,tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta mengintruksikan supaya 

Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya,TRI dan rakyat mengungsi ke tempat yang 

lebih aman. Sebelum keluar Bandung pada tanggal 23 Maret 1946,para pejuang RI 

menyerang markas Sekutu dan membumihanguskan Bandung  bagian selatan. 

5. Puputan Margarana 

Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan 

Belanda yang terjadi di Bali. Perang ini bertujuan untuk mempertahankan Pulau Bali 

dari serangan Belanda. Perang puputan margarana di pimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. 

Istilah “Perang Puputan “ merupakan perang yang dilakukan sampai titik darah 

penghabisan 
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Peristiwa Puputan Margarana bermula dari perintah I Gusti Ngurah Rai kepada 

pasukan Ciung Wanara untuk melucuti persenjataan NICA yang menduduki kota 

Tabanan. Perintah yang keluar sekitar pertengahan November 1946 baru berhasil 

mulus dilaksanakan tiga hari kemudian. 

 

Pasca pelucutan senjata NICA,semua pasukan khusus Gusti Ngurah Rai 

kembali ke desa Adeng,Marga. Perebutan sejumlah senjata api pada malam hari 

tanggal 18 November 1946 telah membakar kemarahan Belanda.Belanda mengum 

pulkan sejumlah informasi guna mendeteksi peristiwa tersebut. Tidak lama Belanda 

pun menyusun strategi penyerangan. Pada pagi hari tanggal 20 November 1946, 

Belanda mulai mengisolasi Desa Adeng Marga. 

Battalion Ciung wanara pagi itu tengah mengadakan longmarch ke gunung 

agung ujung timur pulau Bali. Tidak berselang lama pasukan Ciung Waara baru sadar 

kalau perjalanan mereka sudah diawasi dan di kepung oleh serdadu Belanda. Melihat 

kondisi yang cukup mengkawatirkan ketika itu,pasukan Ciung Wanara memilih untuk 

bertahan di daerah perbukitan gunung agung. Pertempuran yag hebat tak dapat dihin 

darkan lagi.I Gusti Ngurah Rai gugur sebagai kusuma bangsa dalam pertempuran ini. 

 

B. Perjuangan Diplomasi Bangsa Indonesia dalam Mempertahankan 

Kemerdekaan 
Kedatangan pasukan Sekutu  yang diboncengi NICA ternyata tidak membuat 

suasana semakin baik. Justru sebaliknya ketegangan antara Indonesia dengan 

Sekutu dan Belanda semakin meningkat dan menimbulkan beberapa pertempuran 

yang menelan banyak korban. Berbagai pertempuran tersebut mulai mereda 

setelah adanya proses deplomasi. 

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya juga 

dilakukan dengan proses deplomasi,yaitu melakukan perundingan dengan pihak 

belanda.usaha ini dilakukan untuk menekan jatuhnya korban jiwa akibat 

pertempuran dibeberapa daerah. 

Beberapa perundingan yang dilakukan untuk mempertahankan integritas 

wilayah dan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. 

 

1. Perundingan Linggarjati 

Ketegangan antara Indonesia dengan Belanda semakin memuncak dengan 

adanya pertempuran dibeberapa daerah. Persoalan ini semakin rumit ketika ketika 

masa tugas pasukan Sekutu ( Inggris) di Indonesia segera berakhir pada bulan 

Oktober 1946. Sebelum meninggalkan Indonesia,Inggris ingin mempertemukan 

pihak RI dengan Belanda di meja perundingan. Untuk mewujudkan keinginannya 

tersebut Inggris meninggalkan deplomatnya yaitu Sir Archibeld Clark Kern,yang 

akan menjadi perantara perundingan antara Inonesia dengan Belanda. Berkat 

upayanya maka dimulailah perundingan-perundingan antara kedua belah pihak 

yang dilakukan di Jakarta dan kemudian dilanjutkan di Hoge Veluwe, Belanda 

pada tanggal 14-24 April 1946. Akan tetaapi perundingan ini mengalami 

kegagalan karena Belanda hanuamengakui tuntutan RI berupa pengakuan de fakto 

atas jawa dan Madura,sedangkan Sumatera tidak diakui.   

Inggris melanjutkan upaya penyeleaian sengketa antara Indonesia-Belanda 

dengan mengutus duta yang baru yaitu Lord Killearn pada tanggal 29 april 1946. 

Sebelum diadakan perundingan politik,terlebih dahulu diadakan perundingan gen 

catan senjata. Pemerintah Indonesia segera membentuk delegasi yang diketuai 

oleh Jendral Sudibyo. Perundingan gencatan senjata tingkat militer diadakan pada 

tanggal 20 dan 26 September 11946. Akanntetapi perundingan ini mengalami 

kegagalan karena sekutu dan Belanda menolak usul pemerintah Indonesia dan 

menganggap bahwa usul tersebut terlalu luas dan menyangkut politik. Setelah 
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kegagalan perundingan gencatansnjata tingkat militer,maka dilanjutkan perun 

dingan-peeundingan politik yang dimulai dari tanggal7 Oktober hingga 15 

November 1946 berlangsung di Jakarta dan Linggarjati. Perundingan ini disam 

ping membicarakan mengenai politik juga masalah militer,dan berhasil mencapai 

suatu persetujuan antara RI dan Belanda yang dikenal dengan persetujuan 

Linggarjati.   

Perundingan Linggarjati merupakan perundingan RI dengan Komisi Umum 

Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh PM Sutan Syahrir. Delegasi Belanda 

dipimpin oleh schermerhorn.perundingan Linggarjati dipimpin oleh Lord Killearn 

sebagai perantara. Hasil perundingan Linggarjati adalah sebagai berikut; 

1) Belanda mengakui secara de facto RI dengan wilayah kekuasaan yang 

meliputi Sumatera,Jawa dan Madura 

2) Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat 1 Januari 1949 

3) RI dan Belanda akan bekerjasama dalam  membentuk Negara federal, 

dengan nama Republik Indonesia Serikat,yang salah satu Negara bagiannya 

adalah Negara RI. 

4) RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan ratu 

Belanda sebagai ketuanya.. 

Terjadi perbedaan pendaapat dan penafsiran mengenai ketentuan-

ketentuanpersetujuan Linggarjati. Pihak Belanda menganggap bahwa RI 

berkedudukan sebagai Negara persemakmurannya. Sementara itu,RI berang 

gapan bahwa Indonesia adalah Negara merdeka yang berdaulat penuh. Belanda 

berpendapat bahwa kedaulatan RI berada dibawah Belanda sehingga RI tidak 

boleh melakukan hubungan deplomasi dengan Negara lain. Akhirnya Belanda 

secara terang-terangan melanggar gencatan senjata dan mengumumkan bahwa 

Belanda tidak terikat lagi terhadap PerjanjianLinggajati pada tanggal 20 JUli 

1947. Disusul adanya agresi militer Belanda I terhadap Indonesia yang 

dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 pukul 00.00 WIB. Agresi ini mengaki 

batkan wilayah Indonesia semakin sempit dan menelan korban jiwa. 

Agresi militer Belaanda terhadap Indonesia mendapat kecaman dari dunia 

internasional dan Dewan Keamanan PBB. Akibat tekanan dari berbagai Negara 

tersebut pada tanggal 4 Agustus 1947 Belanda bersedia menghentikan agresinya. 

 

2. PerundinganRenville 

Agresi Belanda dalam agresi militer I terhadap Indonesia berhasil 

menduduki kota-kota penting dan objek-objek penting seperti perkebunan, 

pelabuhan dan pabrik-pabrik. Pemerintah Indonesia kemudian melayangkan 

protes kepada Dewan Keamanan PBB atas aksi militer tersebut. 

Padatanggal 1 agustus 1947 Dewan Keamanan PBB mengadakan siding. 

Hasilnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolosi agar Indonesia dan 

Belanda menghentikan  pertempuran tersebut. Selain itu,pada tanggal 25 

Agustus 1947,Dewan Keamanan PBB mmembentuk komite untuk menjadi 

penengah konflik antara Indonesia dengan Belanda yang dikenal komisi Tiga 

Negara ( KTN). Komisi Tingga Negara beranggotakan tiga Negara yaitu 

a. Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland 

b. Australia diwakili oleh Richard Kirby 

c. Amerika Serikat diwakili oleh frank Graham. 

Akhirnya KTN dapat mempertemukan wakil-wakil Belanda dan RI di 

meja perundingan yaitu di kapal Renville milik USA yang berlabuh di tanjung 

Priok pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Dalam 

perundingan ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr Amir Syarifudin 

sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R.Abdulkadir wijojoatmajo,seorang 
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Indonesia yang memihak Belanda. Penengah perundingan adalah KTN. 

Perundingan renville menghasilkan beberapa persetujuan antara lain; 

1) Belanda tetap berkuasa sampai terbentuknya republic Indonesia 

Serikat. 

2) RI sejajar kedudukannya dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda 

3) Sebelum RIS terbentuk ,Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya 

kepada pemerintah federal sementara. 

4) RI merupakan Negara bagian dalam RIS 

5)  Dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum 

untuk membentuk konstituante RIS 

6) Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke 

daerah RI 

Akibat dari perjanjian Renville,wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan 

hasil perundingan ini  memperlihatkan kekalahan perjuangan deplomasi.di sisi lain, 

Belanda masih berusaha menguasai Indonesia dan mengingkari perjanjian Renville. 

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan serangan terhadap kota 

Yogyakarta yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Tepat pada pukul 5.30 

WIB, Belanda melakukan aksi penyerangan di pangkalan udara Maguwoharjo 

(lapangan udara Adi Sucipto) yang dilanjutkan dengan penghancuran bangunan-

bangunan penting hingga akhirnya meambat kepusat kota Yogyakarta dan berhasil 

menguasainya. Belanda berhasil menawan presiden Soekarno,wakil presiden Moh 

Hatta,Perdana Menteri Sutan Syahrir dan mentri Luar negeri H.Agus Salim. 

Sebelum ditawan oleh Belanda Presiden berhasil mengirimkan surat pemberian 

kekuasaan kepada Mentri Kemnakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk 

pemerintahan darurat RI ( PDRI ) di Bukittinggi,sumatera. Jika Syafruddin 

Prawiranegara tidak dapat menjalankan tugasnya,maka presiden memerintahkan 

kepada sudarsono ,L.N.Palar,dan AA Maramis yang ada di New Delhi untuk 

membentuk pemerintahan RI di India. 

Belanda akhirnya menguasai kota Yogyakarta dan TNI berhasil dipukul 

mundur hingga ke desa-desa. Setelah 1 bulan dari agresi militer II, TNI mulai 

melakukan penyerangan terhadap kota-kota yang dikuasai oleh Belanda termasuk kota 

Yogyakarta. Serangan yang gterkenal adaalah Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap 

kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Seranganini berhasil 

merbut kembali kota Yogyakarta. 

Agresi Militer Belanda II telah menarik perhatian dunia Internasional. KTN 

yang mendapat tugas mengawasi pelaksanaan Perjanjian Renville mengetahui Belanda 

telah melanggar persetujuan tersebut. Akibatnya Amerika Serikat mengeluaran 

Resulosi yang disetujuinoleh semua anggota siding Dewan Keamanan PBB pada 28 

Januari 1949. Amerika Serikat juga mengancam akan menghentikan bantuan kepada 

Belanda. Akhirnya Belanda mau membicarakan masalah ini di meja perundingan. 

 

3. Perundingan Roem-Royen   

Guna menjamin terlaksananya penghentian Agresi Militer Belanda II,PBB 

mengganti KTN dengan membentuk UNCI  (United Nations Comssion for Indoneia) 

yaitu komisi PBB untuk Indonesia. Komisi ini selanjutnya mempertemukan 

Indonesia dan Belanda ke meja perundingan pada tanggal 14 April 1949 .Delegasi 

Indonesia dipimpin oleh Mr.Moh Roem (ketua) dan Mr.Ali Sastro Amijoyo (wakil) 

sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr.J.H.VanRoeyen. perundingan diakan 

di hotel Des Indes Jakarta yang dipimpin oleh merle Cochran,anggota komisi dari 

Amerika Serikat. Perundingan Roem-Roeyen mengalami hambatan sehingga baru ter 

jadi kesepakatan pada awal Mei 1949. 

Isi perjanjia Rem-Royen menyatakan kesediaan pemerintah RI untuk 

melakukan nbeberapa hal sebagai berikut 
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1) Pemerintah RI akan akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya 

2) Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan 

keamanan 

3) Turutserta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat 

penyerahan kadaulatan kepada Negara RIS dengan tidak bersyarat. 

Sejak bulan Juni 1949 berlangsung persiapan pemulian pemerintahan Indonesia 

di Yogyakarta . Persiapan itu berlangsung dibawah pengawasan  UNCI. 

Presiden Wakil presiden serta para pemimpin lainya kembali ke Yogyakarta 

pada tanggal 6 Juni 1949. Kemudian pada tanggal 24-29 Juni 1949 tentara 

Belanda di tarik dari kota Yogakarta.  

4. Konferensi Inter-Indonesia  

Menjelang diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) pemerintah RI mulai 

mengadakan persiapan-persiapan dengan melakukan serangkaian pendekatan 

terhadap negara-negara boneka ciptaannya Belanda,terutama mengenai RIS dan 

untuk menciptakan satu fron menghadapi Belanda. Konferensi ini dilakukandua 

kali. 

a. Konferensi Inter-Indonesia I dilaksnakan di kota Yogyakarta pada tanggal19-

22 Juli 1949. Pada konferensi ini, pihak Indonesia di pimpin oleh Drs.Moh 

Hatta dan menghasilkan beberapa kesepakatan,sebagai berikut. 

1) Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia 

Serikat ( RIS) 

2) RIS dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh 

menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada DPR 

3) Akan dibentuk dua badan perwakilan,yaitu sebuah DPR dan sebuah 

Dewan Perwakilan Negara bagian (senat) 

4) Pemerintah Federal Sementara akan menerima kedaulatan dari pihak 

Belanda dan Republik Indonesia  

Konferensi Inter-Indonesia I juga menghasilkan persetujuan di bidang 

militer,sebagai berikut. 

1) Angkatan Perang RIS ( APRIS) adalah angkatan perang nasional 

2) TNI menjadi inti APRIS dan akan menerima orang-orang Indonesia yang 

ada dalam KNIL. 

3) Pertahanan Negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS. Negara-negara 

bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri. 

b. Konferensi Inter-Indonesia II 

Konferensi Inter-Indonesia II dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli-2 

Agustus 1949 yang dipimpin oleh Drs.Moh Hatta.Dalam konferensi ini kedua 

pihak membahas masalah pelaksanaan pokok-pokok persetujuan yang diambil 

pada waktu konferensi Inter-Indonesia I di Yogyakarta. Kedua pihak setuju 

untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas untuk menyele 

nggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. 

5. Konferensi Meja Bundar 

Konferensi Meja Biundar merupakan perundingan tindak lanjut dari semua 

perundingan yang telah dilakukan antara Indonesia dan Belanda pada masa 

awal kemerdekaan Indonesia. KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 

1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag Belanda.perundingan ini 

dilakukan untuk merdam berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh 

Belanda untuk merebut kembali Indonesia. 

 KMB merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh 

pengakuan kedaulatan dari Belanda dan menyelesaikan sengketa antara 

Indonesia-Belanda.Pada perundingan ini Indonesia diwakili oleh Drs.Moh 

Hatta,BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak,dan Belanda diwakili 

oleh Mr.Van Marseveen.Sebagai penegah adalah UNCI,diwakili oleh 
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Chricheley dari Australia. Pelaksanaan KMB menghasilkan beberapa 

kesepakatan,sebagai berikut. 

1) Belanda mengakui keberadaan RIS sebagai Negara yang merdeka dan 

berdaulat. 

2) Dibentuk Uni Indonesia-Belanda 

3) RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru terhadap 

perusahaan Belanda di Indonesia 

4) RIS membayar utang-utang pemerintah Hindia-Belanda. 

5) Masalah Irian Barat akan disekesaikan setahun kemudian setelah 

pengakuan kedaulatan. 

Persetujuan yang berhasil disepakati dalam Konferensi Meja Bundar 

menandai awal dibentuknya RIS.    

 

C. Peran Dunia Internasional dalam Penyelesaian Konflik Kemerdekaan Indonesia 

dengan Belanda 

 

Konflik antara pemerintah Indonesia dengan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan 

RI mengakibatkan banyak kerugian,baik secara ekonomi maupun korban jiwa. Konflik ini 

juga menarik perhatian internasional karena Belanda beberapa kali melakukan aksi militer 

terhadap Indonesia. Berikut ini beberapa peran dunia internasional dalamkonflik Indonesia 

-Belanda. 

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa 

PBB merupakan badaan perserikatan seluruh bangsa di dunia yang memliki andil 

besar dalam usaha mengatasi konflik berkepanjangan antara Indonesia-Belanda.Beberapa 

peran PBB diantaranya sebagai berikut. 

 

a. Melalui KTN (Komisi Tiga Negara) 

Pada tanggal 21 Juli 1947,tentara Belanda secara resmi melakukan agresi militer I 

terhadap Indonesia. Aksi MIliter tersebut menimbulkan reaksi dunia luar termasuk 

dari negara Australia dan India. Tanggal 25 Agustus 1947,PBB menerima usul 

Amerika Serikat tentang komisi Jasa-JasaBaik ( Comitte of Good Offices). Komisi ini 

dikenal dengan KOmisi Tiga Negara (KTN). Komisi ini mengalami kesulitan karena 

Indonesia maupun Belanda tidak mau bertemu yang dikuasi pihak lain. Pada akhirnya, 

KTN berhasil mempertemukan keduanya dalam suatu perundingan pada tanggal 8 De 

sember 1947 diatas kapal perang Amerika Serikat “Renville”.Perundingan ini dikenal 

dengan “Perundingan Renville”dan ditandatangi pada tanggal 17 Januari 1948. 

 

b. Melalui UNCI (United Nations Comission for Indonesia) 

Pada tanggal 19 Desember 1948,Belanda melancarkan serangan besar-besaran ter 

hadap ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal denganagresi 

militer Belanda II. Untuk menghentikan aksi militer ini, PBB membentuk UNCI 

(United Nations Comission for Indonesia) atau Komisi PBB untuk Indonesia. UNCI 

yang dipimpin oleh Merle Cochran akhirnya berhasil mengadakan perundingan Roem- 

Royen yang ditandatangai pada tanggal 7 Mei 1949. Perundingan Roem-Royen 

kemudian di tindak lanjuti dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den 

Haag,Belanda. 

 

c. Melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB  

Pada tanggal 24 Januari 1949,Dewan Keamanan PBB melakukan siding yang 

membahas tentang konflik Indonesia-Belanda. Dalam siding tersebut,Amerika Serikat 

mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua Negara anggota. Resolusi tersebut 

berisi berikut ini. 
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1) Membebaskan Presiden dan wakil Presiden serta pemimpin-pemimpin RI yang 

ditangkap pada 19 Desember 1948 

2) Mmemperintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di 

Indonesia sejak 19 Desember 1948. 

Hasil keputusan lain yang dapat dicapai oleh PBB dalam membantu penyelesaian 

konflik Indonesia- Belanda diantaranya sebagai berikut. 

a. Pembentukan RIS 

b. Piagam pengakuan kedaulatan (27 Desember 1949) 

c. Pembentukan Uni Indonesia –Belanda 

d. Pembentukan tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan kedalam APRIS 

e. Piagam tentang kewarganegaraan  

f. Persetujuan ekonomi keuangan 

g. Membantu permasalahan Irian Barat 

Adanya pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949,maka berakhirlah masa 

revolusi bersenjata di Indonesia dan secara de jure pihak Belanda telah mengakui 

kemerdekaan Indonesia dalam bentu Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun 

atas kesepakatan rakyat Indonesia,pada tanggal 17 Agustus 1950,RIS dibubarkan dan 

dibentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya pada 

tanggal 28 September 1950, Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke-60. Hal 

ini berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi diakui oleh dunia internasional. 

 

2. Konferensi Asia 

Konferensi Asia dilaksanakan di New Delhi India pada tanggal 20-25 Januari 

1949. Konferensi ini terselenggara atas prakarsa perdana mentri India Jawaharlah 

Nehru dan perdana mentri Burma sekarang (Myarmar) U Aung San. Konferensi Asia 

dihadiri oleh utusan berbagai Negara,diantaranya Afganistan,Australia, 

Burma,(Myanmar),Srilangka,Ethiopia,India,Iran,Irak,Lebanon,Pakistan,Filipina,Saudi 

Arabia,Suriah dan Yaman. Wakil-wakil Indonesia yang hadir antara lain Mr.A.A. 

Maramis,Mr Utoyo,Dr.Sudarsono tujuan konferensi tersebut adalah untuk memberikan 

dukungan terhadap Indonesia dalam forum PBB. 

Konferensi Asia merupakan bentuk dukungan kepada Indonesia setelah terjadinya 

agresi militer Belanda II di Yogyakarta. Konferensi ini berhasil mendesak PBB untuk 

mengambil langkah tegas atas tindakan Belanda yang melanggar kedaulatan RI. 

Konferensi Asia menghasilkan resolusi yang kemudian disampaikan kepada 

Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut berisi hal-hal sebagai berikut. 

a. Pengembalian pemerintahan RI ke Yogjakarta 

b. Pembentukan pemerintahan ad interim/sementara yang mempunyai kemerde 

kaan dalam politik luar negeri,sebelum tanggal 15 Maret 1949. 

c. Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia. 

 

3. Peran Negara-Negara di Dunia 

Beberapa negara yang turut berkontribusi dalam membantu penyelesaian konflik 

Indonesia-Belanda meliputi berikut ini. 

a. Australia  

Pada awalnya,Australia membentu Belanda menduduki wilayah-wilayah 

Indonesia. Pada saat tentara Belanda masih lemah,sekutu menyerahkan 

kewenangan atas wilayah Kalimantan dan kepulauan di bagian timur Indonesia 

kepada Australia. Pada tanggal 13 Juli 1946,Australia menyerahkan seluruh 

wilayah Indonesia bagian Timur kepada Belanda secara resmi. Akirnya Australia 

mendukung Indonesia karena ingin menegakkan perdamaian dan keamanan dunia 

sesuai piagam PBB. 

b. India 
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India memberi dukungan kepada Indonesia melalui penyelenggaraan 

Konferensi Asia di New Delhi India. Pemerintah India mendukun Indonesia 

karena solidaritas bersama sebagai bangsa yang menentang penjajahan. Indonesia 

dan India selalu meningkatkan hubungan luar negeri dengan tukar menukar 

bantuan. Misalnya pada tahun 1946 Indonesia menawarkan bantuan padi 

sebanyak 500.000 ton untuk disumbangkan kepada India yang sedang dilanda 

kelaparan,sebaliknya pemerintah India menawarkan benang tenun,alat-alat 

pertanian,dan mobil. 

 

c. Inggris 

Pada tanggal 1 September 1945,mantan wakil gubernur Jendral di Hindia 

Belanda Dr.Hubertus Johanes van Mook bersama mantan gubernur Jendral 

wilayah timur Dr. Charles Olke van der Plas menemui Mountbatten di Sri Lanka. 

Mereka berdua mendesak Inggris untuk melaksanakan persetujuan Civil Affairs 

Agreement ( CAA ). Meskipun awalnya Inggris membantu Belanda,tetapi pada 

dalam perjalanannya akhirnya Inggris bersikap netral.inggris sebagai wakil 

Sekutu di Indonesia berhasil mempertemukan indonesia dan Belanda dalam 

perundingan Linggarjati. 

 

d. Negara-Negara Arab. 

  Beberapa negara Arab juga berperan dalam meredakan konflik antara 

Indonesia –Belanda. Mohammad Abdul Maunin ( Konsul Jendral Mesir di 

Bombay),dateng ke Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1947 dengan pesawat 

khusus. Beliu menyampaikan keputusan Liga Arab yang berisi pengakuan atas 

kemerdekaan RI. Kemudian secara berturut-turut pengakuan kemerdekaan RI 

diperoleh dari negara Mesir,Lebanon,Siria,Afganistan,arab Saudi dan Irak. 

 

   Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. 

    

        

 

 

 

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan member tanda silang (x) pada  

huruf a,b,c,d atau e  

 

1. Dalam rangka mempertahankan proklamasi kemerdekaan,rakyat Indonesia berjuang 

melawan pasukan……. 

a. Sekutu yang diboncengi tentara NICA 

b. Belanda yang dibanatu oleh pasukan APRA 

c. Inggris yang dibantu oleh Sekutu 

d. Sekutu dan pasukan Australia 

e. Amerika Serikat dan Inggris 

2. Salah satu dampak perjanjian Linggarjati bagi bangsa Indonesia adalah…. 

a. Wilayah Indonesia semakin sempit 

b. Terjadinya pemberontakan PKI Madiun 

c. Terbentuknya RIS 

d. Kehidupan RI semakin sulit 

e. Indonesia menolak garis Van Mook 

3. Peristiwa Bandung laautan api dilakukan dengan cara membakar kota Bandung dan 

gudang mesiu. Halini bertujuan agar… 

a. Belanda mennggalkan kota Bandung 

b. Persediaan senjata tidak jatuh ke tangan Sekutu dan Belanda 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
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c. Menarik perhatian sekutu dan Belanda 

d. Rakyat Bandung meninggalkan kota 

e. Insfrastruktur kota Bandung dapat dibangun Belanda 

4. Agresi Militer Belanda I berdampak pada perjuanhan bangsa Indonesia berupa…. 

a. Amerika mengancam akan menghentikan bantuan ekonomi kepada Belanda 

b. PBB menekan Belanda untuk segera meninggalkan Indonesia 

c. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk Indonesia 

d. Meningkatnya dukungan PBB dan internasional kepada Belanda 

e. PBB segera membentuk UNCI untukmengawasi perundingan ntara Belanda dan 

Indonesia. 

5. Isi pwrjanjian Roem-Royen menyatakan kesediaan pemerintah RI untuk melakukan 

beberapa hal,diantaranya…  

a. Pemerintah RI akan membayar biaya perang 

b. Pemerintah RI menyerahkan permasalahan Irian Barat pada PBB 

c. Menarik semua pasukan dari kota Yogyakarta  

d. Menunda pengakuan kedaulatan 

e. Pemerintah RI bersedia turut serta dalam KMB di Den Haag. 

6. Perundingan awal sebelum menuju KMB adalah konferensi inter –Indonesia. 

Tujuan konferensi Inter-indonesia adalah…  

a. Untuk menyamakan langkah dalam menghadapi KMB 

b. Untuk menyekesaikan perbedaan pendapat antara RI dan Belanda 

c. Untuk mendamaikan hubungan antara RI dan BFO 

d. Untuk mempercepat proses pengakuan kedaulatan RI dari Belanda 

e. Agar BFO mengakui RI sebagai wakil yang sah dalam KMB 

7. Hasil keputusan KMB di bidang militer adalah…..  

a. Dilakukanngencatan senjata antara Indonesia dan Belanda 

b. Penarikan mundur pasukan RI  

c. Pembentukan APRIS dengan  TNI sebagai intinya 

d. Pembentukan KNIL 

e. Penundaan penyelesaian masalah Irian Barat 

8. Setelah diadakan penandataangan persetujuan Renville,Belanda berusaha memecah 

belah Indonesia dengan cara……… 

a. Merebut dan menduduki kota Yogyakarta 

b. Menawan dan mengasingkan soekarno-Hatta 

c. Mendirikan pemerintahan darurat RI  

d. Mengadu domba para tokoh pemimpin RI 

e. Membentuk Negara-negara boneka 

9. Pada saat ditangkap Belanda tanggal 19 Desember 1945 di Yogyakarta, Presiden 

Soekarno memerintahkan untukmenjaga eksistensi Indonesia di mata dunia dengan 

cara….. 

a. Mempersiapkan kader penerus perjuangan 

b. Memerintahkan pelaksanaan perang gerilya 

c. Memerintahkan pemerintahan pelarian di Mesir 

d. Memerintahkan pembentukan PDRI di Bukit Tinggi 

e. Mengintruksikan mentri-mentri untuk melanjutkan pemerintahan. 

10. Konferensi Asia menghasilkan resolusi yang kemudian disampaikan kepada Dewan 

Keamanan PBB. Resolusi tersebut berisi… 

a. Keamanan terhadap tindakan  agresi militer Belanda 

b. Pembentukan pasukan militer untuk membantu Indonesia 

c. Mengembalikan pemerintah RI ke Yogyakarta dan pembentukan pemerintah 

sementara 

d. Dukungan terhadap kedaulatan RI 

e. Perintah kepada Belanda untuk meninggalkan RI 
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B. Jawablah pertanyan-pertanyaan berikut  ini dengan jawabanyang benar! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini denganjawabannyang benar! 
1. Jelaskan tugas pasukan AFNEI di Indonesia 

2. Bagaimana proses pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda 

3. Sebutkan pertempuran diberbagai daerah dalam rangka mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

4. Uraikan hasil kesepakatan konferensi meja bundar di Den Haag,Belanda? 

5. Jelaskan peran internasional dalam penyelesaian konflik antara Indonesia-

Belanda tahun 1945-1949. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya  15 

 Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  
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5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

E. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

F. Penilaian Ketrampilan Produk 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Penerjemahan jawaban ke rumus (buku catatan)  

 z. Menghitung gaji pokok 15 

 aa. Tunjangan anak 15 

 bb. Tunjangan kesehatan 15 

 cc. Pajak 15% 15 

 dd. Gaji Bersih 15 

2 Hasil Produk 15 

 Penulisan rumus ke dalam cell 7 

 Keterbacaan Rumus Fungsi (berfungsi) 8 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

 

G. Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 
Man Jadda Wajada 

 

 

 

 

 

 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 

 



E-MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Iduka  

 

72 Rev : 03                                                                                                                  No : F.02.55 

 

 

 

 

BAB IX 

Perjuangan Mempertahankan Integrasi Republik Indonesia 
 

 

 

3.9 Mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi 

bangsa antara lain PKI.DI/TII,APRA,RMS,PRRI,Andi Azis,Permesta. 

4.9 . Menyajikan hasil kesimpulan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi 

ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI,DI/TII,APRA, RMS, PRRI, Andi 

Azis,Permesta. 

. 

 

 

 

A. Kondisi Indonesia Pasca Kemerdekaan 
Kekalahan Jepang dalam perang Dunia II menjadi momentum yang tepat bagi 

Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada tanggal 

17 Agustus 1945,Presiden pertama RI yaitu Soekarno membacakan naskah proklamasi 

di depan rumahnya,jalan Pegangsaan Timur No.56. Sejalan dengan hal itu,proklamasi 

kemerdekaan Indonesia juga diperdengarkan melalui radio Republik Indonesia (RRI) 

dan disebarkan melalui surat kabar. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi 

tonggak sejarah bagi perkembangan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Seluruh 

rakyat Indonesia juga menyambut kemerdekaan denganpenuh kegembiraan dan rasa 

syukur. 

Setelaah bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari Jepang yang 

kalah dalam perang Dunia II, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada keadaan yang 

mengancam kedaulatan dan integrasi negara republik Indonesia. Pasukan sekutu 

sebagai pemenang perang Dunia II berusa mengambil alih tanggung jawab atas 

wilayah bekas jajahan Jepang di Asia, termasuk Indonesia. 

 

1. Pendirian Partai-Partai Politik di Indonesia 

Pada tanggal 3 November 1945,pemerintah mengeluarkan sebuah maklumat 

tentang pembentukan partai-partai plitik  yaitu maklumat pemerintah No.X tanggal 3 

November 1945 yang ditandatangi oleh wakil Presiden Moh.Hatta. 

Pemerintah berharap partai-partai politik segera tersusun sebelum dilangsung 

kannya pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. 

Berdasaarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tersebut,kemudian ber 

diri berbgai partai politik,baik yang meneruskan partai politik yang telah ada maupun 

partai politik yang baru berdiri. Partai –partai tersebutantara lain 

a. Partai buruh Indonesia yang dipimpin oleh Nyono 

b. Partai Rakyat Jelata dipimpin Sutan Dewanis, 

c. Majlis Syuro Muslimin Indonesia ( Masyumi) dipimpin oleh Dr.Soekirman Wiryo 

Sanjoyo 

d. Partai Kristen Indonesia dipimpin oleh Probo Winoto 

e. Partai Sosialis Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifudin 

f. Partai Rakyat Sosialis dipimpin oleh Sutan Syahrir 

g. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia dipimpin J.B.Assa 

h. Partai Katholik Republik Indonesia dipimpin I.J.Kasimo 

i. Partai Nasional Indonesia dipimpin oleh Sidik Joyo Sukarto 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 



E-MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Iduka  

 

73 Rev : 03                                                                                                                  No : F.02.55 

 

Upaya pemerintah mengeluarkan maklumat untuk segera membuat partai juga 

memiliki maksud agar partai-partai yang telah terbentuk tersebut turut memperkuat 

perjuangan Republik Indonesia. Partai politik juga diharapkan menjadi media penya 

tuan aspirasi dan gagasan dari keragaman di Indonesia. 

Pada bulan November 1945 ini terjadi pergeseran bentuk pemerintahan dari 

kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Kabinet partlementer  pertama 

terbentuk pada tanggal 4 November 1945 dengan terpilihnya perdana mentri Sutan 

Syahrir,sehingga disebut dengan kabinet Syahrir I. PM Syahrir merupakan salah satu 

tokoh yang memperjuangkan kedaulatan Indonesia melalui  jalan deplomasi. Jalan 

deplomasi dianggap menjadi salah satu cara terbaik untuk mendapatkan pengakuan 

kemerdekaan Indonesia dari dunia internasional. Pengakuan yang diharapkan bukan se 

cara de facto namun juga secara de jure. 

Pemerintahan Kabinet Syahrir I ternyata tidak mampu bertaha lama. Singkat 

nya pemerintahan Syahrir ini, dipicu oleh pertentangan kelompok didalam tubuh peme 

rintahan. Beberapa kelompok birokrat menganggap bahwa program-program yang 

dijalankan oleh kabinet Syahrrir terlalu lunak dalam menghadapi Belanda. Perbedaan 

pandangan dalam memperjuangkan kedaulatan dan pemerintahan tersebut mengakibat 

kan dukungan terhadap PM Syahrir juga melemah dan memunculkan pihak oposisi 

dari berbagai golongan. Kondisi politik ini diperparah lagi dengan semakin gencarnya 

kekuatan pasukan Sekutu dan pasukan Belanda yang memasuki Jakarta. 

Tekanan yang begitu kuat dari golongan oposisi dalam tubuh pemerintahan 

serta semakin besarnya kekuatan pasukan Sekutu dan Belanda yang memasuki Jakarta, 

membuat PM Syahrir memutuskan untuk meletakkan jabatannya sebagai perdana 

mentri. PM Syahrir menyerahkan kembali mandatnya sebagai perdana mentri kepada 

Presiden Soekarno. 

 

2. Kembalinya Belanda ke Indonesia 

 Kedatangan sekutu untuk mengambil alih wilayah jajahan Jepang di Indonesia,di 

manfaatkan oleh pihak Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Pihak Belanda 

melalui NICA ( Netherland Indies Civil Administration) yang dipimpin oleh 

Dr.Hubertus J Van Nook, membonceng pasukan Sekutu ke Indonesia. NICA 

membawa mandat dari ratu Belanda untuk membentuk Negara persemakmuran Hindia 

Belanda. Pemerintah Belanda juga mengirimkan pasukan militernya seebagai langkah 

awal menduduki kembali daerah-daerah penting di Indonesia. 

  

3. Konfrontasi dengan Pasukan Sekutu dan Pasukan Belanda 

Bom atom yang dijatuhkan oleh pasukan Sekutu di kota Hirosima dan Nagasaki di 

tahun 1945, membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Presiden 

Soekarno bersama rekan-rekan seperjuangannya pun mulai mempersiapkan 

kemerdekaan bagi Negara Republik Indonesia. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 

1945,Presiden Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan RI di depan 

rumahnya di jalan Pegangsaan Timur No.56. 

 Belanda melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia mengenai hubu 

ngan politik antara Belanda dengan Indonesia.Indonesia menginginkan pemerintah 

Belanda mau mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia,sedangkan pihak 

Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia karena ingin menjadikan 

Indonesia sebagai Negara persemakmuran Belanda. 

 Pertempuran besar pasca kemerdekaan melawan pasukan Sekutu dan pasukan 

Belanda diantaranya sebagai berikut. 

a. Pertempuran Surabaya 

Pada tanggal 25 Oktober 1945 ,tentara Sekutu mendarat di Tanjung Perak, 

Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jendral Malaby. Kedataangan tentara Sekutu ter 

nyata diboncengi oleh NICA yang ingin membentuk Negara pemerintahan Hindia 
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Belanda. Tentara NICA menggunakan berbagaitaktik untuk dapat menguasai 

Indonesia, termasuk menimbulkan kekacauan di Surabaya dengan menghasut tentara 

Sekutu dengan rakyat. Hal ini menimbulkan bentrokan antara rakyat Surabaya dengan 

tentara Sekutu. 

Puncak kekacauan terjadi pada 10 November 1945. Pasukan Sekutu dan segenap 

pejuang rakyat Surabaya terlibat pertempuran yang hebat. Ribuan rakyat Indonesia 

gugur dalam pertempuran Surabaya tersebut demi mempertahankan tanah air 

Indonesia. Akhirnya pemerintah Indonesia memperingati 10 November sebagai hari 

pahlawan. 

 

b. Pertempuran Lima hari di Semarang 

Pertempuran di Semarang terjadi tanggal 15-20 Oktober 1945. Pertempuran ini 

terjadi antara pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan ara pejuang di 

Semarang.pertempuran berawal dari pemindahan 400 orang tentara Jepang dar 

Cipiring ke Semarang,namun dalam perjalanan bertemu dengan pasukan Jepang yang 

dipimpin Mayor Kido. Akhirnya meletuslah pertempuran besar-besaran di Semarang 

di bawaah pimpinan Letkol Moh Sarbini.peristiwa ini menelan banyak korban dari ke 

dua belah pihk. Salah satu kusuma bangsa Indonesia yang gugur adalah Dr.Kariadi, 

kepala laboratorium Rumah Sakit Semarang. Nama Dr.Kariadi kemudian diabadikan 

menjadi nama Rumah sakit di Semarang. 

 

c. Pertempuran Ambarawa 

Pertempuran Ambarawa diawali dengan kedatangan tentara Inggris di Semarang 

pada tanggal 20 Oktober 1945 dengan tujuan membebaskan tentara Sekutu. Pihak 

Sekutu yang diboncengi oleh NICA kemudian menuju Magelang dan Ambarawa 

untuk membebaskan para tawanan Belanda dari Indonesia secara sepihak. Tindakan 

mendapat perlawanan Tentara Republik Indonesia (TRI) dan rakyat yang dipimpin 

oleh Mayor Sumarto. 

Perjuangan dilanjutkan oleh colonel Sudirman tentara Indonesia berhasilmemukul 

mundur Sekutu sampai Semarang. Untuk mengenang peristiwa tersebut dibangunlah 

Palaagan Ambarawa. 

 

d. Pertempuran Medan Area 

Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan Sekutu yang diboncengi Belanda dan NICA 

dibawah pimpinan Brijen T.E.D.Kelly mendarat di Medan.  Pada tanggal 13 Oktober 

1945,pasukan Belanda dan Sekutu menghina lencana merah putih. Akibatnya terjadi 

pertempuran antara pihak Belanda dan Sekutu melawan rakyat Medan. Rakyat Medan 

dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan 

pasukan Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap ota Medan. Akhirnya 

bulan April 11946,sekutu berhasil menduduki kota Medan. 

e. Bandung Lautan Api   

Pasukan Sekutu tiba di kota Bandung pada bulan Oktober 1945. Pasukan Sekutu 

meminta pasukan Indonesia menyerahkan persenjataan Jepang yang telah dilucuti. 

Pada tanggal 21 November 1945,sekutu yang dipimpin oleh colonel Mac Donal 

memberikan ultimatum agar kota Bandung segera dikosongkan demi keamanan. 

Pasukan Indonesia yang terdiri dari TRI dan pejuang rakyat tidak menhiraukan 

ultimatum tersebut. 

Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung,teta 

pi pimpinan TRI di Yogyakarta memerintahkan supaya Bandung tidak dikosongkan. 

TRI dan rakyat Bandung tidak bersedia menyerahkan Bandung kepada Sekutu. 

Akhirnya sebelum keluar Bandung,tanggal 23 Maret 1946 para pejuang RI menyerang 

markas Sekutu dan membumihanguskan Bandung bagian selatan agar tidak dapat 

dimanfaatkan pasukan Sekutu. 
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f. Puputan Margarana  

Puputan Margarana adalah pertempuran antara pasukan Belanda dan pejuang di 

tanah Bali. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 November 1946. Pertempurannini 

terjadi ketika pasukan Belanda dating ke Bali dengan tujuan menegakkan Negara 

Indonesia Timur. Kedatangan pasukan Belanda kemudian disambut dengan 

perlawanan dari pejuang dan rakyat Bali dibawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah 

Rai.  

Pertempuran berlangsung tidak seimbang karena kekuatan perang pasukan 

Belanda lebih besar dari pejuang Bali. Akhirnya I Gusti Ngurah Rai memerintahkan 

pasukannya untuk melakukan perlawanan secara habis-habisan atau puputan. 

 

4. Pemindahan Ibu Kota Jakarta 

 Pada akhir tahun 1945 keamanan kota Jakarta semakin memburuk karena tentara 

Belanda semakin intensif untuk merebut ibu kota. Belanda melancarkan serangan 

udara untuk melumpuhkan ibu kota Jakarta sebagai basis markas besar Belanda. 

 Pendudukan Belanda di Jakarta ini mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit 

dan situasi politik pemerintahan juga menjadi terganggu. Oleh sebab itu,pada tanggal 

4 Januari 1946 presiden dan wakil presiden beserta keluarganya pindah ke kota 

Yogyakarta. Sejak saat itu pula disiarkan melalui radio-radio di seluruh Indonesia 

bahwa ibu kota Republik Indonesia masih ada dan beralih ke Yogyakarta. 

 Perpindahan ibu kota ke Yogyakarta dinilai merupakan langkah yang tepat untuk 

menyempurnakan organesasi pemerintahan yang sedang dibentuk oleh pemerintahan 

Indonesia. Selain itu juga Yogyakarta merupakan daerah kerajaan yang memiliki 

kontribusi besar terhadap perjuangan Indonesia. Segala keperluan dan kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh presiden dan anggota pemerintah disediakan oleh pihakkerajaan. 

Yogyakarta menjadi ibu kota RI hingga tanggal 27 Desember 1949. 

 

B. Perjuangan Deplomasi 
 Perjuangan bangsa Indonesia untuk menghadapi invasi pasukan Sekutu dan 

Belanda tidak hanya dilakaukandalam bentuk konfrontasi dan pertempuran saja. 

Namun pemeintahan Indonesia juga mengupayakan jalur deplomasi untuk memper 

tahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan lewat jalur deeplomasi 

ditempuh pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya konfrontasi yang berkepan 

jangan antara pasukanBelanda dan rakyat Indonesia. 

 

1. Perundingan antara Indonesia-Belanda Pascakemerdekaan 

Pemerintah Indonesia telah menempuh jalur deplomasi dengan melakukan 

perundingan bersama Belanda. Perundingan yang menghasilkan beberapa pokok 

kesepakatan atau perjanjian,seringkalidiingkari oleh pihak Belanda. Pengingkaran 

terhadap perjanjian yang telah disepakati merupakan kesengajaan pihak Belanda untuk 

bias menguasai seluruh wilayah Indonesia kembali. 

Belanda sering memberikan legitimasi kekuasaan dan bantuan militer bagi daerah 

daerah kecil yang berpihak kepada Belanda. Hal inin merupakan stratego Belanda 

untuk memecah belah kesatuan dan integrasi bangsa Inddonesia. 

 

a. Perundingan Linggarjati       

Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara pihak Belanda di daerah 

Linggarjati jawa barat. Perundingan Linggarjati menghasilkan kesepakatan mengenai 

status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini baru ditandatangi di Jakarta pada 

tanggal 15 November 1946 yang kemudian diratifikasi kembali oleh kedua Negara 

pada tanggal 25 Maret 1947. 
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Perundingan ini dilakukan dibawah pengawasan wakil pemerintah Inggris ,yaitu 

Lord Killearn. Delegasi Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, sedangkandelegasi dari 

Belanda diwakili oleh Wim Schermerhom selaku komisi Jendral Belanda. 

Perundingan Linggarjati menghasilkan kesepakatan tentang gencatan senjata 

antara pasukan Belanda dengan pasukan Indonesia. Hasil perundingan Linggarjati juga 

memberikan pengakuan terhadap pemerintah Indonesia secara de fakto  atas jawa 

,Madura dan Sumatera.    

PM Syahrir dianggap terlalu lunak menghadapi segala tuntutan Belanda dan 

akhirnya menghadap kecaman bahkan pertentangan dari anggota partai dalam kabinet.  

Sebagian anggota yang berhaluan sosialis menarik mundur dukungan dan suara 

terhadap PM Syahrir. Kondisi politik yang mulai kacau dantak terkendali lagi 

membuat PM Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden Soekarno 

yang saat itu berada di Yogyakarta. 

Perundingan Linggarjati akhirnya dinyatakan tidak berlaku setelah Belanda 

melanggar isi kesepakatan bersama. Pasukan Belanda kemudian melakukan agresi 

Militer Idengan menyerang kota Jakarta tanggal 21 Juli 1947 sebagai bentuk tindakan 

polisionil terhadap keamanan di Indonesia. 

b. Perundingan Renville  

Perundingan Renville merupakan perundingan antara delegasi Indonesia dengan 

delegasi Belanda diatas sebuah kapal Amerika bernama kapal Renville. Perundingan 

ini dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947.delegasi Indonesia diwakili PM Amir 

Syarifuddin Harahap dan delegasi kerajaan Belanda diwakili oleh Abdulkadir 

Wijoyoatmodjo. Isi perjanjian Renville adalah lain; pengakuan wilayah RI hanya Jawa 

Tengah, Yogyakarta dan Sumatera. Selain itu disetujui pula adanya garis demarkasi 

yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerahyang diduduki Belanda. 

 

c. Perundingan Roem-Royen  

Belanda melancarkan Agresi Militer II dan menyerang kota Yogyakarta. Belanda 

pun berhasil menduduki ibu kota RI yang saat itu ada di Yogyakarta dan 

mengasingkan para pemimpin Indonesia. Akhirnya ibu kota RI dipindahkan ke Bukit 

Tinggi Sumatera atas pesan dari presiden Soekarno melalui surat kawat. Ibu kota baru 

ini dibentuk sebagai bukti bahwa RI masih berdiri. Pemerintahan di Bukit Tinggi ini 

disebut dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dipimpin oleh 

SyafruddinPrawiranegara.  

d. Konferensi Meja Bundar ( KMB ) 

Konferensi Meja Bundar merupakan perundingan tindak lanjut dari semua 

perundingan yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Belanda sebelumnya. 

KMB dilaksanakan tanggal 23 Agustus1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag, 

Belanda. Perundingan ini dilakukan untuk meredam jalan kekerasan yang dilakukan 

oleh Belanda dalam upayanya merebut kembali Idonesia. 

Konferensi Meja Bundar merupakan kesempatan emas untuk mendapatkan 

pengakuan kedaulatan Indonesia danmenyelesaikansengketa Indonesia-Belanda. Pada 

perundingan ini Indonesia diwakili oleh Drs.Moh.Hatta, Badan permusyawaratan 

Federal ( BFO ) dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, dan Belanda diwakili 

oleh Mr.Van Maarseveen. Sebagai pihak penengah dalam perundingan, yaitu UNCI di 

wakili Chrichley dari Australia. Pelaksanaan KMB menghasilkan beberapa 

kesepakatan sebagai berikut. 

1) Belanda mengakui kedaulatan republic Indonesia Serikat 

2) Dibentuk Uni Indonesia Belanda. 

3) RIS mengembalikan hak milik Belanda memberikan izinbaru terhadap perusa 

haan Belanda di Indonesia 

4) RIS membayar utaang-utang pemerintah Hindia- Belanda. 

5) irianBarat ditunda penyelesaiannya dalam jangka waktu1 tahun kemudian. 
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Persetujuan yangberhasil disepakati dalam Konferensi Meja Bundar menandai 

awal dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) 

 

2. Agresi Militer Belanda 

Belanda terus berupaya untuk kembali menguasai Indonesia meskipun rakyat 

Indonesia terus melawan dan mengupayakan perdamaian lewat meja perundingan.  

 

a. AgresiMiliter Belanda I 

Belanda melancarkan  Agresi MiliterI tanggal21 Juli1947. Bagi bangsa Indonesia 

Agresi Militer I Belanda tersebut merupakan bentuk pengingkaran Belanda terhadap 

perjanjian Linggarjati yang telah dibuat oleh Indonesia dan Belanda tanggal 10 

November 1946 di linggarjati. Namun lihak Belanda menganggap bahwa operasi 

militer tersebut merupakan tindakan polisionil karena Indonesia tidak bisa menjaga 

keamanan dalam negeri. 

 

b. Agresi MiliterBelanda II 

Agresi militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Agresi Militer 

Belanda ini juga disebut sebagai operasi gagak. Agresi Militer II diawali dengan 

melakukan seranganudara terhadap Yogyakarta sebagai ibu kota RI pada waktu itu.  

Dalam Agresi Militer Belanda II ini, Belanda berhasil menangkap Presiden Soekarno, 

wakil presiden Moh Hatta,Sutan Syahrir,dan H.Agus Salim, kemudian dikirim ke 

darah pengasingan.  Sebelum Belanda melakukan pengasingan para pemimpin bangsa, 

presiden Soekarno dan anggota yang lain telah mengirimkan surat kuasa kepada 

Syafruddin Prawiranegara sebagai mentri kemakmuran untuk membentuk 

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). 

Pada tanggal 1 Maret 1949,pasukan TNI dibawah pimpinan colonel Soeharto 

menyerang kota Yogyakarta dan berhasil menduduki kota Yogyakarta selama enam 

jam. Peristiwa ini sering disebut Serangan Umum 1 Maret 1949. Keberhasilan TNI 

menduduki kota Yogyakarta ini menjadi bukti bahwa kekuatan TNI masih ada dan 

masih kuat untuk melawan Belanda. 

 

C. Ancaman Disintegrasi dalam Negeri 

 Pada tahun 1948 kondisi politik,sosial,dan ekonomi bangsa Indonesia sangat 

tidak stabil. Hal ini dikarenakan jatuh bangunnya kabinet dankondisi perekonomian 

yang terpuruk. Disamping itu,pemerintah harus menghadapi pemberontakan dari 

bangsa Indonesia sendiri dan menghadapi agresi Militer Belanda II. 

1. Keadaan Politik di Indonesia Pasca kemerdekaan. 

Pada tahun 1948,pemerintah menghadapi pemberontakan PKI di Madiun akibat 

kekecewaan tokoh-tokoh PKI terhadap hasil Perjanjian Renville. Pemberontakan PKI 

ini berujung jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Perjanjian Renville dinilai lebih 

menguntungkan pihak Belanda dan tidak memberikan jaminan terhadap kedaulatan 

Republik Indonesia.    

Pada tanggal 23 Januari 1948,Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada 

presiden RI. Presiden kemudian menunjuk Drs.Moh Hatta untuk menyusun kabinet. 

Dalam hal ini Drs.Moh Hatta menyusun kabinet tanpa campur tagan golongan sosialis. 

2. Pemberontakan di Indonesia Tahun 1948-1965 

Pada tahun 1948,politik di Indonesia mengalami situasi yang tidak kondosif. Peme 

rintah pusat mulai saling menjatuhkan akibat perbedaan golongan. Sedangkan dari 

tingkat daerah,muncul kekecewaan dari para pemimpin daerah yang merasa mulai 

tidak diperhatikan pembangunan dan kesejahteraan daerahnya oleh pemerintah pusat. 

Kondisi ini berujung pada munculnya aksi pemberontakan di beberapa daerah di 

Indonesia. Pemerintah kemudian mengerahkan militer untuk menumpas pemberonta 

kan di Indonesia yang akhirnya menelan korban dari rakyat Indonesia sendiri. 
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a. Peristiwa Madiun tahun 1948 

 Peristiwa Madiun merupakan konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur 

tepatnya di kota Madiun. Peristiwa ini terjadi pada bulan September sampai 

Desember 1948 berupa konflik bersenjata antara PKI dengan TNI. 

 Peristiwa Madiun bermula ketika Musso kembali dari Moskow dan masuk ke 

Indonesia pada 11 agustus 1948. Kedatangan Musso ke Indonesia membawa garis 

baru partai yang dinamakan sebagai “Jalan Baru” untuk Republik Indonesia. 

Kedatangan Musso disambut hangat oleh para pengikut PKI,kemudian PKI 

melakukan kampanye kedaerah-daerah untuk memperkuat basis komunis. Saat ber 

langsungnya kampanye inilah peristiwa Madiun meletus akibat terjadi konflik ber 

senjata dengan pasukan TNI. 

b. Peemberontakan Darul Islam (DI/TII) 

 Pemberontakan DI /TII berpusat di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekarmaji 

Kartosuwiryo. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat terjadi pada tanggal 7agustus 

1949. Pemberontakan Negara Islam ini terjadi sbagai akibat perbedaan pandagang 

terkait konstitusi yang dijalankan pasca Perjanjian Renville. Kartosuwiryo 

menggunakan isu perang suci (Jihad) untuk memperoleh dukungan dari berbagai 

golongan khususnya Islam. Beberapa tokoh dari berbagai wilayah di I donesia 

bergabung denganKartosuwiryo seperti Ibnu Hajar (Kalimantan Selatan),Daud 

Beureureh (Jawa Tengah) dan Kahar Muzakkar (Sulawesi Selatan). 

c. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) 

 Pemberontakan APRA berada dibawah pimpinan Kapten Raymaond 

Westerling. Pemberontakan ini bertujuan untuk mempertahankan bentuk federal di 

Indonesia dan adanya tentara pada Negara-negara bagian RIS. Gerakan APRA 

terdiri dari 800 orang, 300 orang diantaranya adalah anggota KL(Koninklijk Leger) 

yang melalui penyerangan di kota Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Operasi 

penumpasan gerombolan APRA segera dilakukan oleh TNI. Pada pertempuran di 

daerah Pacet tanggal 24 Januari 1950 pasukan TNI berhasil berhasil menumpas 

sisa-sisa gerombolan APRA. 

d. Pemberontakan Andi Azis 

 Andi Azis merupakan mantan perwira KNIL. Pada tanggal 30 Maret 1950,ia 

bersama pasukan KNIL,dibawah komandonya menggabungkan diri ke dalam 

APRIS dihadapan Letnan Kolonel Ahmad Junus Mokoginta,Panglima Tentara dan 

Tetitorium Indonesia Timur. 

  Pemberontakan ini bermula pada saat Dr.Soumokil bersikeras untuk mendiri 

kan Negara Indonesia Timur. Pemerintah kemudian mengirim batalyon worang 

untuk menumpas gerakan tersebut. Akan tetapi,kedatangan Baatalyon Worang terse 

but membuat Dr.Soumokil khawatir dan menghasut Kapten Andi Azis untuk 

melakukan pemberontakan. Pemberontakan tersebut meletus pada tanggal 5 April  

1950 di Sulawesi Selatan dengan dipimpin oleh Kapten Andi Azis. 

e. Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan ) 

 Pemberontakan RMS terjadi di Maluku. Hal ini bermula dari diproklamasikan 

nya RMS yang menyatakan diri dari RIS. Pembentukan RMS dikumandangkan 

oleh Dr.Soumokil,bekas mentri kehakiman Negara timur pada tanggal 25 April 

1950 di Ambon. Pasukan ini mulai penyerangan hingga ke Kepulauan Buru dan 

pulau Seram bagian utara. 

f. Pemberontakan  PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) 

 Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari ketidak harmonisan hubungan 

pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah daerah merasa kecewa terhadap 

pemerintah pusat yang dianggap tidak memperhatikan pembangunan dan juga 

akibat perbedaan kepentingan politik.  Kekecewan tersebut diwujudkan dengan 

pembentukandewan-dewan daerah. 
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 Pada tanggal 15 Februari 1956,meletuslah pemberontakan PRRI/PERMESTA. 

Ahmad Huesen memproklamasikan berdirinya pemerintahan PRRI dengan 

Syafruddin Prawiranegara sebagai perdana mentri proklamasi PRRI. Pada tanggal 

17 Februai 1958,Letkol D.J.Somba di Sulawesi mendukung sepenuhnya PRRI. 

g. Gerakan 30-S/PKI 

 Gerakan 30 september PKI merupakan suatu gerakan yang dilancarkan oleh 

PKI pada tanggal 1 Oktober 1965 dimana persiapannya pada dini hari tanggal 30 

September 1965. Gerakanini bertujuan menculik dan membunuh para perwira 

tinggi AD yang dianggap musuh utama yang akan menghambat tujuan PKI. 

Sasaran PKI adalah Letjen Ahmad Yani, Mayjen Haryono, Lettu Piere Andreas 

Tendean, A.H. Nasution, Mayjen Suprapto, Mayjen S.Parman, Bridjen D.I. 

Panjaitan, dan Bridjen Sutoyo. Ketujuh korban tersebut kemudian dimasukkan 

kedalam bekas sumur tua yang terletak di Lubang Buaya Jakarta untuk 

menghilangkan jejak. 

 PKI dikomando oleh DN. Aidit yang mencob menyatukan para buruh dan tani 

dalam satu konsep Demokrasi Rakyat. Aidit menginginkan suatu perubahan 

besarseperti yang dilakukan oleh komunis Uni Soviet dan komunis China.          

  

 

Perjuangan Mempertahankan Integrasi Republik Indonesia 
 

        

 

 

 

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan member tanda silang (x) pada  

huruf a,b,c,d atau e  

1. Maklumat pemerintah No.X tanggal 3 November 1949 yang berisi perintah pembentu 

kan partai politik dimaksudkan untuk….. 

a. Turut memperkuat perjuangan republic Indonesia 

b. Mengumpulkan basis masa politik dari seluruh Indonesia 

c. Mempersiapkan pengengkatan PM Syahrir dalam kabinet 

d. Menyingkirkan aspirasi dan idiologi yang bertentangan dengan Indonesia 

e. Pengesahan kedudukan presiden melalui dukunganbanyak partai 

2. Kabinet syahrir I mengalami kegagalan dan PM Shyahrir mengembalikan mandate 

kepemimpinan Kabinet Parlementer kepada presiden Soekarno. Kegagalan kabinet 

Syahrir ini  disebabakan oleh….. 

a. Belanda mendukung pihak oposisi untuk melemahkan pemerintahan kabinet 

syahrir di Jakarta 

b. PM syahrir khawatir jka kabinet parlementer berhasil dikuasai pemerintah Belanda 

yang masuk ke Jakarta 

c. Melemahkan kepercayaan anggota kabinet terhadap PM Syahrir yng terlalu 

menguntungkan pihak Belanda 

d. PM Syahrir mendapat tekanan dari pasukan TNI karena menolak menggunakan 

jalur konfrontasi 

e. Kebijakan yang ditempuh cabinet Syahrir mendapat kecaman dan ancaman dari 

pemerintah Belanda di Jakarta. 

3. Gerakanpemberontakan yang dilakukan oleh PKI memilikitujuan yaitu…………. 

a. Ingin menegakkan pemerintahan yang lebih baik 

b. Berupaya menggulingkan presiden soekarno 

c. Mengusung idiologi negara menjadi komunis 

d. Menguasai indonesia dalam kendali Uni Soviet dan china 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
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e. Menyatukan seluruh partai ke dalam PKI 

4. Pasukan sekutu memberikan ultimatum agar kota Bandung dikosongkan,kemudian 

rakyat meninggalkan kota Bandung dengan membakar seluruh bangunan d iota 

Bandung. Tindakan pembakaran ini mengandung makna bahwa……… 

a. Kota Bandung sudah tidak memiliki harapan untuk diperjuangkan 

b. Rakyat pemisis tidak dapat melawan pasukan Skutu yang akan menguasi bandung 

c. Rakyat memilih kehilangankota Bandung asal keselamatan mereka terjamin 

d. Kota Bandung lebih baik hancur dari pada dimanfaatkan oleh pihak asing 

e. Kota Bandung menjadi bukti  

5. Puputan Margarana merupakan salah satu bentuk perlawanan para pejuang Bali yang 

dipimpin oleh Letkol I.Gusti Ngurah Rai. Puputan sendiri mempunyai maksud bahwa.. 

a. Perjuangan harus dilakukan dengan sepenuh jiwa dan raga 

b. Perjuangan harus dilakkan sampaititik darah penghabisan 

c. Perjuangan tidak harus mengandalkan peralatan perang yang canggih 

d. Perjuangan harus terus dilakukan hingga dapat mengusir pasukan Belanda 

e. Perjuangan rakyat Bali tidak akan sia-sia meski harus bertaruh nyawa 

6. Ibu kota Republik Indonesia di Jakarta pernah dipindahkan ke Yogyakarta. Peminda 

han tersebut memiliki maksud bahwa…. 

a. Yogyakarta merupakan kota yang strategis untuk menjalankan pemerintahan 

karena terletak ditengah pulau jawa 

b. Kondisi Yogyakarta masih belum padat seperti kota Jakarta sehingga mobilisasi 

pemerintah lebih mudah  

c. Kondisi politik dan keamanan kota Jakarta mengalami kekacauan sehingga 

pemerintah harus memindah Ibu kota ke Yogyakarta 

d. Pasukan sekutu dan Belanda menguasaikota Jakarta untuk dijadikan ibu kota dari 

Negara persemakmuran Hindia-Belanda 

e. Presiden harus mendapatkan perlindungan dari raja Jawa karena memiliki pasukan 

kerajaanyang banyak dan kuat 

7. Akibat agresi Militer Belanda II,Indonesia memiliki peluang untuk mengakhiri jalan 

kekerasan Belanda di Indonesia,sebab….. 

a. Agresi Militer Belanda II membawa pemerintah Indonesia dan Belanda menempuh 

jalur perundingan untuk mengakhiri pertempuran 

b. Agresi Militer Belanda II membuat Belanda dipersalahkan oleh seluruh negara 

ASEAN dan dituntut untuk mengakhiri pertempuran    

c. PBB mengecam penyerangan yang dilakukan Belanda,sehingga mengeluarkan 

resolusi untuk melakukan perundingan yang berujung pada pembentukan RIS 

d. PBB membantu pemerintah Indonesia untuk melawan pasukan Belanda yang 

selalumengingkari perjanjian yang telah dibuat bersama 

e. Pemerintah Belanda mengakui kesalahan yang telah melanggar perjanjian dan 

melakukan penyerangan terhadap pemerintah Indonesia 

8. Pemerintah darurat republic Indonesia (PDRI) memiliki peran yang sangat besar bagi 

eksistensi pemerintahan Indonesia saat itu,sebab……… 

a. PDRI menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia mengharapkan bantuan luar 

negeri 

b. PDRI menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia masih ada 

c. PDRI menjadi bukti bahwa Belanda tidak dapat menguasai Indonesia 

d. PDRI mampu menarik dukungan PBB untuk mengecam tindakan Belanda 

e. PDRI mampu menjalankan roda pemerintahan Indonesia 

9. Syafruddin Prawiranegara pernah menjadi penyelamat pemerintah Indonesia,namun 

nuga menjadi pemimpin pemberontakan PRRI.Hal ini disebabkan…. 

a. Kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang menganak tirikan pemerintah daerah 

b. Pemerintah pusat dianggap mulai lupa dengan para pejuang daerah 

c. Kekecewaan pemerintah daerah akibat tidak meratanya alokasi dana pembangunan 
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d. Pemerintah daerah mampu mencapai kemakmuran daerah tanpa harus berurusan 

dengan pusat 

e. Pemerintah daerah ingin mendirikan negara sendiri bebas dari cengkraman pusat 

10. Masuknya pasukan sekutu dan pasukan Belanda ke Indonesia membawa dampak 

buruk dan juga dampak baik bagi perkembangan integrasi bangsa Indonesia,dampak 

baik yang dapat meningkatkan integrasi dan solidaritas bangsa terwujud dengan ….. 

a. Banyaknya daerah-daerah kecil yangdimerdekakan oleh pasukan Belanda 

b. Pemerintah Indonesia semakin mudah melakukan mobilisasi masa dalam wujud 

partai politik  

c. Pasukan TNI dan rakyat dapat bekerjasama untuk melakukan perlawanan terhadap 

invasi bangsa asing 

d. Pejuang-pejuang daerah dapat menunjukkan perlawanan demi kemerekaan 

Indonesia 

e. Organesasi internasional beralih memberikan dukungan terhadap kemerdekaan 

Indonesia. 

  

 

 

 

B. Jawablah pertanyan-pertanyaan berikut  ini dengan jawabanyang benar! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini denganjawabannyang benar! 
 

1. Mengapa pasukan Sekutu mengambil alih tanggung jawab atas Indonesia ketika 

PD II berakhir? 

2. Jelaskan alas an bangsa Indonesia menerima pasukan Sekutu pada awal 

kedatangannya ke Indonesia 

3. Jelaskan peran penting sultan Hamengkubuwono IX  bagi perjuangan bangsa 

Indonesia dalam mepertahankan kemerdekaan. 

4. Mengapa pasukan sekutu yang pada awalnya kedatangannya ke Indonesia 

memihak pasukan Belanda,kemudian beralih mengecam operasi-operasi 

militernya di Indonesia? 

5. Bagaimana pendapatmu tentang pemberontakan yang dilakukan oleh golongan 

sparatis dari bangsa Indonesia sendiri?     

 

 

 

 
 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya  15 

 Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

E. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

F. Penilaian Ketrampilan Produk 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Penerjemahan jawaban ke rumus (buku catatan)  

 ee. Menghitung gaji pokok 15 

 ff. Tunjangan anak 15 

 gg. Tunjangan kesehatan 15 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  
Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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 hh. Pajak 15% 15 

 ii. Gaji Bersih 15 

2 Hasil Produk 15 

 Penulisan rumus ke dalam cell 7 

 Keterbacaan Rumus Fungsi (berfungsi) 8 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

 

G. Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 
Man Jadda Wajada 
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BAB. X 

Demokrasi Terpimpin di Indonesia 
 

 

 

3.10. Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada 

masa awal kemerdekaan sampai dengan masa Demokrasi Terpimpin 

4.10 .Menyajikan hasil telaah tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa 

Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Terpimpin 

 

 

 

A. Lahirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia 
Maklumat 3 November 1945 yang dikeluarkan oleh Moh.Hatta tentang perlunya 

pembentukan partai-partai politik,ternyata mendapat sambutan luas hingga kurang lebih 40 

partai telah lahir di Indonesia. Banyaknya partai politik yang dibentuk,bukannya 

menambah subur system demokrasi di Indonesia justru menjadi sebuah ajang memperkuat 

kepentingan. Buktinya kabinet-kabinet yang ada pada waktu itu tidak pernah bertahan 

sampai 2 tahun penuh dan sering mengalami perombakan-perombakan dengan cabinet 

yang baru. Bahkan menurut penilaian presiden soekarno banyaknya partai politik hanya 

memperkeruh masalah politikdi Indonesia. 

Menurut pengamatan Soekarno,Demokrasi liberal tidak semakin mendorong Indonesia 

mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan ,yakni berupa masyarakat adil dan makmur. 

Sehingga pembangunan ekonomi sulit untuk dimajukan,karena setiap pihak,baik pegawai 

negeri,partai politik dan juga militer saaling berebut keuntungan dengan mengorbankan 

pihak lain. Momentum untuk mengakhiri demokrasi Liberal muncul mketika kondisi 

pemerintah yang terpecah belah mulai mengancam persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia. Akhirnya Presiden mengeluarkan dekrit presiden. Akhirnya presiden 

mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959. 

Beberapa hal dasar yang melatarbelakangi dikeluarkanya dekrit presiden adalah 

kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD,sedangkan penggunaan UUDS 1950 

dengan system demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan 

masyarakat Indonesia. Hal ini berujung pada munculnya gerakan sparatisme di berbagai 

daerah dalam negeri. Demi menyelamatkan Negara,maka presiden melakukan tindakan de 

ngan mengeluarkan Kepres RI No.75/1959 tentang sebuah dekrit yang selanjutnya dikenal 

dengan Dekrit Presiden 5 juli 1959. 

Dekrit Presiden 5 juli 1959 tidak saja mendapatkan sambutan baik dari masyarakat,te 

tapi juga dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekrit tersebut didukung oleh 

partai-partai politik dan juga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). KSAD mengintruk 

sikan kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan mengamankan dekrit 

tersebut dengan baik. 

 

B. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia 
Demokrasi Terpimpin dapat dianggap sebagai suatu alat untuk mengatasi prpecahan 

yang muncul  di tubuh politik Indonesia pada pertengahan tahun 1950-an. Untuk 

menggantikan pertentangan antara partai-partai diparlemen ,suatu system baru yang lebih 

untuk mengontrol keadaan genting diciptakan,dimana peran control utama dimainkan oleh 

presiden soekarno. Presiden Soekarno memberlakukan kembali konstitusi presidensial 

yang pernah dilaksanakan pada tahun 1945 dengan dukungan kuat dari TNI –angkatan 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Darat dan PKI. Memang terlihat jelas bahwa pada masa Demokrasi terpimpin kedaulatan 

negara berpusat pada tiga tokoh penting yaitu presiden soekarno ,TNI Angkatan Darat,dan 

PKI.  

Presiden Soekarno pada upacara Proklamasi tanggal 17 Agustus 1959 membacakan 

pidato yang berjudul penemuan kembali revolusi Kita. Pada siding bulan September 1959, 

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dengan suara bulat mengusulkan pad ape 

merintah agar pidato presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul penemuan 

kembali Revolusi Kita dijadikan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

Usulanntersebut diterima oleh presiden Soekarno. Pada sidang tahunn1960, MPRS mene 

tapkan manifesto politik yangtelah dirumuskan DPAS itu menjadi GBHN yang berjudul 

“Manifesto Politik Republik Indonesia” 

Selanjutnya Presiden Soekarno menentukan pembentukan MPRS melalui penetapan 

Presiden No.2 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959. Presiden menunjuk dan mengangkat 

anggota MPRS dengan beberapa syarat pokok sebagai berikut; 

a. Setuju kembali ke UUD 1945 

b. Setia kepada perjuangan RI 

c. Setuju dengan manifesto politik 

Keanggotaan MPRS terdiri atas anggotaa-anggota DPR ditambah dengan utusan-

utusan dari daerah dan wakil-wakil golongan. Tugas MPRS adalah menetapkan GBHN. Pe 

laksanaan Demokrasi terpimpin di Indonesia dapat dikaji dalam beberapa bidang,diantara 

nya sebagai berikut 

1. Bidang Politik 

Demokrasi terpimpin pada awal kemunculannya memiliki maksud untuk menstabilkan 

kondisi politik Indonesia yang terpecah belah akibat perbedaan kepentingan dalam partai 

politik. Selama berlangsungnya Demokrasi Terpimpin, presiden Soekarno menjadi peri 

mbangan kekuatan politik selain militer/AD dan PKI. Kondisi ini memunculkan stigma 

bahwa presiden memberlakukan system sentralistik dan dictator dalam memimpin 

Indonesia.   

Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin banyak mengalami penyimpangan dari 

ketentuan awal. Presiden sering memutuskan kebijakan yang inskonstitusional bahkan 

tidak ada yang dapat menentang keputusan presiden. Beberapa kebijakan presiden tersebut 

diantaranya sebagai berikut. 

1) Presiden Soekarno berkuasa penuh membentuk MPRS. Kedudukan seorang presiden 

seharusnya dibawah MPR,tetapi dalam pelaksanaannya, MPRS justru tunduk kepada 

presiden. Bahkan MPRS dibentuk atas kuasa presiden sendiri berdasarkan penetapan 

Presiden No.2 tahun 1959. Tugas MPRS pun hanya terbatas pada upaya menetapkan 

GBHN. 

Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945,karena berdasarkan UUD 

1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi Negara harus melalui 

pemilihan umum. Olehkarena itu anggota yang duduk dalam MPRS merupakan orang-

orang hasil pilihan rakyat yang diwakili dalam partai politik. 

2) Berdasarkan penetapan Presiden No.3 tahun 1959, presiden membentuk Dewan 

Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). DPAS bertugas sebagai penasehat dan 

pemberi jawaban atas gagasan maupun pertanyaan dari presiden. DPAS juga diketuai 

oleh presiden Soekkarno. 

3) Presiden melakukan tindakan inskonstitusional dengan membubarkan Dewan Perwaki 

lan Rakyat (DPR). Tindakan ini bertentangan dengan UUD 1945,karena presiden 

seharusnya tidak memiliki wewenang untuk membubarkan DPR. 

4) Presiden Soekarno membentuk Front Nasional yang bertujuan menyatukan segala 

potensi nasional menjadi sebuah kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front 

Nasional juga dipimpin langsung oleh Presiden soekarno. 
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5) Presiden membuat kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Politik konfrontasi 

Malaysia,pembentukan poros Jakarta Peking dan puncaknya Indonesia keluar dari 

keanggotaan PBB tanggal 7 januari 1965.  

2. Bidang Ekonomi 

Perkembangan sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin juga berdampak 

pada sistem ekonomi yang berbentuk ekonomi terpimpin. Dalam ekonomi terpimpin 

semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan sedangkan 

pemerintah daerah merupakan kepanjangan dari pusat.Langkah yang ditempuh 

pemerintah untuk memperbaiki ekonomi adalah 

a. Menurunkan Nilai Uang (Devaluasi) yang bertujuan untuk membendung laju 

inflasi  serta mengurangi jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Keputusan 

mengenai devaluasi sebagai berikut 

1) Uang kertas pecahan senilai Rp.500 menjadi Rp. 50 

2) Uang kertas pecahan senilai Rp 1000 menjadi Rp.100 

3) Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25000   

Usaha pemerintah untuk mengatasi kemerosotan ekonomi dengan devaluasi 

ternyata tidak berhasil. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan lain 

berupa Deklarasi ekonomi. 

b. Pda tanggal 28 Maret 1963 Presiden menyampaikan deklarasi ekonomi (Dekon) 

bertujuan untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. 

Dekon mengalami kesulitan dalam bantuan modal dan tenaga dari luar negeri sehi 

ngga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak 

dapat terlaksana denganbaik. 

c. Tanggal 15 Agustus 1959 pemerintah membentuk Dewan perancang Nasional 

(Depernas) yang berhasil menyusun rancangan  dasar undang-undang pembangu 

nan nasional sementara berencana tahapan tahun 1961-1969. Namun dapernas 

mengalami kegagalan dalam bidang pembangunan. 

d. Pemerintah membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian, sebab kurang lebih 

80% penduduk ndonesia hidup dari pertanian. Hasil pertanian tersebut diekspor 

untuk memperoleh devisa dan selanjutnya untuk mengimpor berbagai bahan kebu 

tuhan yang belum dihasilkan di Indonesia. 

e. Membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (Kotoe) untuk mengatur 

perekonomian Negara semakin sentralistik dan membentukkesatuan ekonomi 

bertujuan untuk meningkatkan sector perdagangan. 

Berbagai kebijakan ekonomi pemerintah tersebut dianggap kurang efektif 

dalammmenangani asalah ekonomi. 

 

3. Bidang Sosial Budaya     

Kondisi politik yang kurang stabil saat demokrasi terpimpin, berdampak pada bidang 

social budaya. Pada masa demokrasi terpimpin muncul dua golongan seniman dan 

budayawan yang saling bertentangan. Dua golongan tersebut terpecah dalam lembaga 

kebudayaan rakyat (Lekra) dan menganut manifest kebudayaan ( lebih dikenal sebagai 

Manikebu). 

Lekra lebih dikenal sebagai organesasi golongan kiri dibawah kepengurusan PKI. 

Hubungan antara kubu Lekra dan kubu Manikebu,sebenarnya bukan sebuah perang 

pemikiran terhadap seni dan kebudayaan melainkan lebih condong kepada dampak 

pertentangan politik yang memanas saat itu. Tepatnya adalah pertentangan politik antara 

kubu yang mengatasnamakan sebagai pendukung NASAKOM  (golongan kiri) dan kubu 

yang mengatasnamakan (golongan kanan). Politiksaat itu melibatkan kaum sastrawan dan 

budayawan dalam pereteruan antar golongan politik. 

 

4. Bidang Pendidikan    
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Pada saat demokrasi Terpimpin,dikenal istilah pancawardhana yang merupakan 

bagian sistem pendidikan nasional. Pancawardhana menekankan pada jiwa nasionalisme 

dan pembangunan karakter bangsa (nation and character building).pada tahun 1960  

pancawardhana disempurnakan menjadi sapta usaha utama. Tujuan pendidikan pada 

masa demokrasi terpimpin diatur dalam kepres No.145 tahun 1965 yaitu untuk 

melahirkan warga negara sosialis yang bertanggung jawab terselenggara nya masyarakat  

sosialis Indonesia berjiwa Pancasila sperti yang telah dijelaskan dalam Manipol-Usdek. 

Sistem Persekolahan selama Demokrasi Terpimpin dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut. 

1) Pendidikan Prasekolah atau TK (5-7 th )  

2) SD atau MI (7-12 th) 

3) SLTP, SMP, SMEP, SKKP, ST, MTs (13-15 th) 

4) SLA, SMA, SMEA, STM, SPG, SMOA, MA,( 16-18 th) 

5) PT, Universitas, Institut, Sekolah Tinggi ( 19-23 th) 

Kondisi politik kenegaraan pada masa itu membuat Presiden Soekarno ingin 

menjadikan olah raga sebagai instrument revolusi pembangunan yang multi kompleks 

baik dalam maupun luar negeri. Oleh sebab itu dikelurkan keputusan presiden  No.94 

tahun 1962 tentang pembentukan Departemen Olahraga (Depora) yang mengatur, 

membimbing, dan menyelenggarakan kegiatan olahraga di sekolah dan perguruan tinggi. 

 

C. Berakhirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia. 

Pelaksanaan demokrasi Terpimpin mengalami berbagai penyimpangan dalam 

mengartikan kata “terpimpin”. Berdasarkan UUD 1945,presiden seharusnya menjadi 

mandataris MPR, namun dalam pelaksanaanya Presiden mengangkat anggota MPRS dan 

menentukan keputusan dari kebijakan MPRS. 

Presiden soekarno mendapatkan status presiden seumur hidup dan memiliki jabatan di 

setiap bidang. Konsep Pancasila ditafsirkan secara terpisah-pisah sehingga memunculkan 

konsep NAAKOM ( Nasionalis agama dan komunis) yang dianggap telah meminggirkan 

nilai-nilai Pancasila. NASAKOM dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga faaksi 

utama dalam politik Indonesia yaitu,tentara,kelompok-kelompok Islam,dan komunis. 

Namun dalam pelaksanaannya, banyak yang menganggap NASAKOM justru 

menghilangkan nilai-nilai dan falsafah Pancasila sebagai dasar negara. 

 

1. NASAKOM dan Angkatan Kelima 

  Presiden Soekarno pada awal kepemimpinannya sangat bergantung pada kekuatan 

TNI AD, namun ketika memasuki demokrasi Terpimpin, presiden Soekarno juga 

membutuhkan dukungan PKI untuk menekan negara-negara yang dianggap neoimperialis 

dan neokapitalis. Namun antara TNI AD dan PKI sering terlibat beda pendapat dan kepen 

tingan. TNI AD tidak menyukai perilaku politik PKI, demikian pula dengan PKI.Presiden 

Soekarno berusaha menengahi konflik antara TNI AD dan PKI dengan mencetuskan 

konsep NASAKOM (Nasionalis Agama dan Komunis). 

PKI berusaha menasakomisasi segala bidang kelembagaan yang belum dimasuki 

PKI.PKI berhasil menasakomisasi kabi net,pimpinan Universitas,dan ABRI. PKI berhasil 

menasakomisasi disegala bidang kecuali ABRI.irnya PKI  menxoba cara lain dengan 

mengusulkan pembentukan angkatan kelima ( setelah TNI AD,AL,AU,Kepolisian) yang 

terdiri dari buruh dan petani yang disenjatai. 

 

2. Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) 

Surat Perintah Sebelas Maret atau supersemar merupakan surat perintah yang hing 

ga kini menjadi perbincangan bagi bangsa Indonesia, sebab keberadaan dan keautentikan 

Supersemar masih belum jelas dan terkesan mesterius. Supersemar sendiri merupakan 

surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto bertanggal 11 Maret 1966. 
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Supersemar berisi perintah untuk segera mengambil tiandakan yang dianggap perlu 

dalam upaya mengatasi situasi keamanan yang sedang kacau akibat peristiwa G30-S/PKI. 

Peristiwa yang menewaskan beberapa perwira tinggi AD menimbulkan ketidak stabilan 

politik dan keamanan diseluruh pelosok negeri. Atas dasar Supersemar inilah, Letjen 

Soeharto kemudian menangkap dan mengeksekusi para pelaku dan simpatisan PKI. 

Setelah kondisi politik dan keamanan sudah terkendali,surat perintah inilah yang kemudi 

an menjadi bomerang bagi Presiden Soekarno. Supersemar ternyata dikemudian hari 

diartikan sebagai surat pelimpahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letjen 

Soeharto untuk memimpin Indonesia. 

Pada tanggal 7 Maret 1967,MPRS mengadakan siding istimewa yang meembahas 

tentang peralihan kekuasaan setelah presiden Soekarno turun dari jabatan Presiden. 

Sedangkan pada saat itu, Presiden Soekarno tidak memiliki seorang wakil presiden. Oleh 

karenan itu,sosok Soeharto sebagai pemegang supersemar dan paling berpengaruh dalam 

penumpasan G30-S/ PKI menjadi sorotan utama untuk menggantikan Presiden Soekarno. 

Akhirnya salah satau hasil siding tersebut dalah mencabut kekuasaan dari Presiden 

Soekarno,daan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dilaksanakanya 

Pemilu.    

 

 

Demokrasi Terpimpin di Indonesia 
       

 

 

 

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan member tanda silang (x) pada  

huruf a,b,c,d atau e  

1. Presiden Soekarno menganggap Demokrasi Liberal tdak sesuai dengan karakter 

bangsa Indonesia,karena…. 

a. Terbentunya banayak partai akan ememcah belah persatuan 

b. DPR dan MPR akan memiliki kekuasaan diatas presiden 

c. Kekuasaan presiden akan diambil alih oleh cabinet pemerintah 

d. Demokrasi Liberal adalah cara-cara Negara barat memecah belah Indonesia 

e. Rencana presiden sebelumnya untuk membentuk demokrasi terpimpin digagalkan 

2. Dekrit Presiden dikeluarkan oleh Presiden soekarno dengan alasan bahwa…… 

a. Kabinet hanya dianggap sebagai parasit dalam negara Indonesia 

b. Parataimpolitik mulai bersatu untuk menguasai penerintahan dan kabinet 

c. Kabinet selalu gagal dalam membuat konstitusi baru bagi Indonesia 

d. Presiden menginginkan pembaruan UUD 1945 menyesuaikan UUDS 1950 

e. Rakyat menuntut supaaya cabinet dibubarkan untuk  meredam pemberontakan 

3. Dewan Pertimbangan Agung Sementara ( DPAS) ememilki tugas penting terhadap 

presiden , hal ini dikarenakan bahwa………… 

a. DPAS bertugas mengontrol segala keputusan presiden 

b. DPAS bertugas mengesahkan usulan dan pertimbangan presiden  

c. DPAS bertanggung jawab atas putusan yang dibuat preseden 

d. DPAS bertugas member masukan atau pertimbangan kepada preseden 

e. DPAS membuat GBHN sesuai perintsh presiden. 

4. Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin,terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945, 

diataranya adalah……….. 

a. Presiden mencanangkan kebijakan dekon  secara mandiri 

b. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 

c. Presiden memutuskan keluar dari organesasi internasional ( PBB) 

d. Presiden mengangkat dirinya sendiri menjadi panglima teringgi ABRI 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
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e. Presiden bebas memilih mentri sesuai keinginannya. 

5. Pidato presiden yang berjudul “penemuan kembali Revolusi Kita “ditetapkan menjadi 

GBHN atas usulan dari….. 

a. DPR-GR 

b. MPRS 

c. Kabunet Karya 

d. ABRI 

e. DPAS 

6. Pada saat Demokrasi terpimpin kekuatan PKI semakin bertambah kuat karena.. 

a. Presiden selalu memberikan persetujuan atas usulan PKI 

b. PKI berhasil menguasai seluruh bidang pemerintahan pusat maupun daerah 

c. PKI berhasil memobilisasi golongan petani dan buruh yang mendukung PKI 

d. PKI lebih kuat dalam pemerintahan dibandingkan ABRI 

e. PKI memiliki angkatan kelima dengan jumlah yanag banyak. 

7. Manifesto kebudayaan (manikebu) dibentuk dengan tujuan untuk….. 

a. Memajukan kebudayaan daerah yang mulai terlupakan 

b. Membentuk kebudayaan daerah dengan nilai-nilai NASAKOM 

c. Menghindari perpecahan antar budayawan dan satrawan 

d. Mengimbangi dominasi Lekra yang agresif dan terlalu komunis 

e. Membenahi aspek kebudayaan yang mulai ditinggalkan oleh Lekra 

8. Indonesia mengalami krisis ekonomi pada masa Demokrasi terpimpin,dampak krisis 

tersebut diantaranya adalah……. 

a. Indonesia mengalami inflasi mencapai 650% 

b. Bantuan ekonomi dari cina tersendat 

c. Indonesia tidak mendapatkan bantuan ekonomi dari PBB 

d. Hargaa BBM melojak tinggi sehingga sarana transportasi naik 

e. Banyakrakyat yang menderita dan terjangkit busung lapar 

9. PKI berupaya menasakomisasi setiap lembaga pemerintahan dan universitas,namun 

gagal dalam menasakomisasi ABRI. Hal ini dikarenakan sebagai berikut,kecuali….. 

a. ABRI sangat menentang setiap kebijakan yang ditempuh PKI 

b. ABRItidak menyetujui dibentuknya angkatan kelima 

c. ABRI mengetahui bahwa PKI memanfaatkan NASAKOM untuk ememperkuat 

diri 

d. ABRI sudah antipasti terhadap OKI karena selalu berupaya menanamkan idiologi 

komunis 

e. ABRI memiliki persenjataan sangat lengkap dari pada PKI,sehingga PKI gagal 

menakhlukan ABRI 

10. Pada masa Demokrasi Terpimpin dibentuk DPR-GR yang anggotanya…. 

a. Dipilih melalui pemilu 

b. Ditunjuk langsung oleh partai politik yang ada 

c. Berdasarkan perwakilan daerah  

d. Dipilih oleh kepala daerah 

e. Dipilih langsung oleh presiden  

B.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar! 
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         Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini denganjawabannyang benar! 

 

1. Apa yang dimaksud dengan Demokrasi Terpimpin? 

2. Jelaskan dampak positif dan dampak negative dikeluarkannya dekrit presiden. 

3. Apa yang dimaksud dengan politik mercusuar ala soekarno 

4. Bagaimana tujuan deklarasi ekonomi yang ditetapkan presiden Soekarno  

5. Mengapa presiden mengeluarkan ajaran NASAKOM? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya  15 

 Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

1. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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2. Penilaian Ketrampilan Produk 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Penerjemahan jawaban ke rumus (buku catatan)  

 jj. Menghitung gaji pokok 15 

 kk. Tunjangan anak 15 

 ll. Tunjangan kesehatan 15 

 mm. Pajak 15% 15 

 nn. Gaji Bersih 15 

2 Hasil Produk 15 

 Penulisan rumus ke dalam cell 7 

 Keterbacaan Rumus Fungsi (berfungsi) 8 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

 

3. Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 
Man Jadda Wajada 
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BAB. 11 

Pemerintahan Orde Baru di Indonesia 
 

 

 

3.11 Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada 

masa Orde Baru sampai dengan awal Reformasi, serta peranan mahasiswa dan pemuda 

dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia.  

4.11. Mengolah informasi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa 

Indonesia pada masa Orde Baru sampai dengan awal reformasi,serta peranan mahasiswa 

dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. 

 

 

 

A. Lahirnya Pemerintahan Orde Baru  

Orde Baru merupakan sebutan terhadap masa pemerintahan Presiden Soeharto di 

Indonesia. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Orde Baru 

merupakan sebuah era pemerintahan yang muncul untuk memperbaiki kondisi Negara 

yang kacau akibat Orde Lama ( masa pemerintahan presiden Soekarno). Orde Baru mengu 

sung semangat pemerintahan baru yang berusaha meluruskan berbagai penyimpangan yang 

terjadi pada masa Orde Lama.  

1.  Lahirnya Trirura 

Tri tura atau tiga tuntutan rakyat merupakan bentuk tuntutan dari rakyat kepada 

pemerintahan untuk segera mengendalikankomdisi politik,social,dan ekonomi NKRI. 

Tritura diajukan oleh para pemuda,mahasiswa,dan beberapa golongan lain yang tergabung 

dalam berbagai kesatuan aksi,di antaranya adalah KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa 

Indonesia),KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia),KABI (Kesaatuan Aksi 

Buruh Indonesia),KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia),KAWI (Kesatuan Aksi  Wanita 

Indonesia),dan lain sebagainya. 

Pada tanggal 12 januari 1966,KAPI dan KAMI melakukan demontrasi di depan 

gedung DPR-GR dengan memajukan tiga tuntutan rakyat atau Tritura. Tritura berisi  tiga 

tuntutan rakyat antara lain; 

a. BubarkannPKI 

b. Retool Kabinet Dwikora 

c. Turunkan harga/perbaiki ekonomi 

Aksi masa ini berlangsung secara terus menerus demi tercapainya Tritura. Pada 

tanggal24 Februari 1966,mahasiswa memboikot pelantikan mentri-mentri baru karena 

terdapat simpatisan PKI yang diangkat menjadi mentri. Akibat keadaan yang semakin tidak 

terkendali ,terjadiinsiden penembakan terhadap seorang mahasiswa bernama arif Rahman 

hakim oleh pasukan Resimen Cakrabirawa. Rentetan peristiwa tersebut akhirnya di ikuti 

oleh pemberian mandat dari presiden Soekarno kepada Maejen Soeharto untuk menge 

mballikan keamanan dan situasi di Indonesia. Pemberian mandat ini di tandai dengan 

penyerahan surat Perintah Sebelas Maret atau Supesemar. 

 

2. Surat Perintah Sebelas Maret   

Pada tanggal 11 Maret 1966 diadakan rapat sidang paripurna yang agendanya adalah 

merumuskan langkah-langkah keluar dari krisis ekonomi,social dan politik di Indonesia. 

Pada saat berpidato, presiden soekarno diberi tahu oleh komandan Cakrabirawa bahwa 

terdapat pasukan tak dikenal yang berada diluar Istana. Presiden Soekarno kemudian pergi 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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ke istana Bogor di damping oleh Soebandrio dan Choirul Saleh. Kemudian J.Leimina 

menutup rapat siding paripurna pada 11 Maret 1966 tersebut. J.Leimena kemudian 

menyusul presiden Soekarno ke Istana Bogor. 

Mayjen Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui 

presiden Soekarno di IstanaBogoryakni Brigjen M.Yusuf,Brigjen Amir Mahmud dan 

Brigjen Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor pada malam hari, terjadi pembicaraan 

antara tiga perwira tinggi AD dengan presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan 

ketiga perwira tersebut menyatakan presiden soeharto mampu mengendalikan situasi dan 

memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan 

kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan.    

Langkah awal yang dilakukan oleh Mayjen Soeharto setelah menerima supersemar 

adalah membubarkan dan melarang PKI beserta unsure-unsur yang ada dibelakangnya. 

Selanjutnya Presiden Soeharto melakukan penahanan atas 15 orang anggota kabinet yang 

dinilai terlibat dalan peristiwa G 30-S/PKI. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Mayjen 

Soeharto tersebut berhasil memenuhi Tritura,terutama dalam pembubaran PKI. 

Prestasi Soeharto dalam membubarkan PKI dan menagkap tokoh-tokoh yang terlibat 

dalam G 30-S/PKI membuat kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Soeharto 

meningkat. Rakyatpun mulai kehilangan kepercayaan terhadap presiden soekarno karena di 

anggap bertanggung jawab atas G 30-S/PKI. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa super 

semar menjadi awal kejatuhan presiden Soekarno,namun sebaliknya menjadi jembatan 

emas presiden Soeharto untuk menerima jabatan PresidenRepublik Indonesia. 

 

3. Masa Transisi Menuju Orde Baru 

Pada Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966, Mayjen Soeharto diberi wewenang penuh 

untuk mengambil segala tindakan yang dinilai penting untuk menjaga kestabilan keama 

nan dan ketenangan social guna memperlancar jalannya revolusi. Oleh karena itu Soeharto 

membentuk Kabinet Ampera yang diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Program kerja 

Kabinet Ampera disusun pada sidang umum MPRS yang ketiga tahun 1966.  Program 

kerja Kabinet Ampera terdapat dalam Catur Karya dengan prinsip Dwi Dharma. Dwi 

Dharma terdiri atas penciptaan stabilitas politik dan ekonomi. 

Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, tetapi pelaksanaanya dilakukan oleh 

presidium Kabinet. Presidium Kabinet dipimpin oleh Soeharto. Jadi disini terdapat dualism 

kepimpinan dalam cabinet ampere. Akibatnya perjalanan tugas cabinet kurang 

lancer.sementara itu suasana politik Indonesia semakin memanas dengan tidak disetujuinya 

pidato pertanggungjawaban Soekarno oleh Majelis Sidang Umum MPRS. 

 

B. Pelaksanaan Pemerintahan Orde Baru 
Pemerintahan Orde Baru mewarisi krisis dan inflasi yang pernah terjadi sejak Demo 

krasi Terpimpin (Orde Lama). Tingkatinflasi yang dialami ndonesia kala itu bahkan men 

capai 650% setahun. Oleh karena itu presiden Soeharto menitik beratkan program 

pembangunan dalam bidang perekonomian untuk menyelamatkan ekonomi nasional dan 

mengendalikan inflasi. Ketika perekonomian sudah stabil,maka program pembangunan 

dibidang lainnya juga akan berjalan lebih lancar. Presiden Soeharto juga memberikan 

peran ganda kepada TNI untuk memperlancar proses menata kembali stabilitas dan 

keamanan di Indonesia 

Presiden Soeharto selaku pemegang kekuasaan atas pemerintahan Orde Baru berusaha 

keras untuk menata kembali sistem politik di Indonesia yang mengalami perpecahan antar 

partai. Berikut ini beberapa kebijakan yang ditempuh selama pemerintahan Orde Baru. 

1. Bidang Politik 

Pada masa Orde Baru ,Presiden Soehartomelakukan penataan kembali sistem politik di 

Indonesia yang kacau akibat peristiwa G30-S/PKI. Beberapa kebijakan politik yang di 

berlakukan pada masa Orde Baru dapatdiklasifikasikan sebagai berikut; 

a. Pembentukan Kabinet Pembangunan Nasional 
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Menjelang masa peralihan kekuasaan, Letjen Soeharto sebagai ketua Presidium 

Kabinet mengumumkan pembentukan kabinet baru yang disebut Kabinet Ampera atas 

persetujuan presiden Soekarno. Kabinet Ampera memiliki tugas utama Dwi Dharma 

Kabinet Ampera yang bertujuan menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi 

sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. 

 

Kabinet Ampera juga memiliki program yang dikenal dengan Catur Karya Kabinet 

Ampera.Catur Karya Kabinet Ampera memiliki visi dan misi memperbaiki kehidupan 

rakyat terutama dibidang sandang dan pangan,melaksanakan pemilihan umum  pada 

tanggal 5 Juli 1968,melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan 

nasional, dan melanjutkan perjuangan anti imperialism dan kolonialisme dalam segala 

bentuk dan manifestasinya. 

Tugas pembangunan disebut sebagai Panca Krida yang meliputi beberapa hal sebagai 

berikut; 

1) Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi 

2) Menyusun dan melaksanakan Pemilihan Umum 

3) Mengikis habis sisa-sisa gerakan 30 September 

4) Membersihkan aparatur negara dipusat dan daerah dari pengaruh PKI  

Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno,namun pelaksanaannya dilakukan 

oleh presidium Kabinet yang dipimpin oleh Letjen Soeharto. Dengan demikian muncul 

dualime kepemimpinan antara presiden Soekarno dan PesidiumKabinet Soeharto. 

Dualisme kepemimpinan ini berakibat pada kondisi politik yang kurang menguntungkan 

bagi perkembangan politik Indonesia. 

Akhirnya Presiden Soekarno mengundurkan diri untuk mengakhiri situasi yang kurang 

menguntungkan tersebut,dan menyerahkan jabatan presiden kepada Soeharto. Penyerahan 

ini tertuang dalam pengumuman Presiden mandataris MPRS,Panglima tinggi ABRI 

tanggal 20 Februari 1967. 

 

b. Pembubaran PKI dan Organesasi Massanya 

Dalam rangka menjamin keamanan,ketenangan,serta stabilitas pemerintahan,Soeharto    

sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan,seebagai berikut. 

1) Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan penetapan 

ketetapan MPRS No.IX / MPRS 1966 

2) Menyatakan PKI sebagai organesasi terlarang di Indonesia 

3) Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggaap terlibat 

gerakan 30 September 1965 

4) Membersihkan seluruh pengikut,simpatisan,dan orang-orang yang di cap sebagai 

anggota PKI. 

 

c. Dwifungsi ABRI 

Dwifungsi ABRI adalah suatu doktrin dilingkungan militer Indonesia yang 

menyebutkan bahwa TNI memiliki dua peran ganda,yaitu pertama menjaga keamanan dan 

ketertiban Negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran 

ganda imni,militer diijinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.  

ABRI dalam MPR dan DPR mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa 

melalui pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan 

pada fungsinya sebagai stabilitator. 

 

d. Pemilihan Umum 

Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali. 

Pemilu tersebut berlangsung pada tahun 1972,1977,1982,1987,1992,1997.Selama pelaksa 

naan pemilu dimasa Orde Baru, partai Golongan Karya  (Golkar) selalu memperoleh 

mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Hal ini tidak terlepas dari status partai Golkar 



E-MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Iduka  

 

95 Rev : 03                                                                                                                  No : F.02.55 

 

sebagai partai pemerintah. Partai golkar disbut juga partai penguasa pada saat itu. 

Kekuatan partai terdiri atas banyak elite politik dan pegawai negeri sehingga partai Golkar 

selalu mendapatkan suara terbanyak. 

 

e. Penyederhanaan Partai Politik 

Pada tahun 1973 Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan untuk menyedderhanakan 

partai politik. Kemudian pemerintah melakukan penyederhanaan dan menggabungkan 

berbagai partai politik menjadi tiga kekuatan social politik. Sehingga pada masa Orde 

Baru hanya ada tiga partai politik yang menjadi tiga kekuatan social politik,yaitu; 

1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari 

NU,Parmusi,PSII dan PERTI 

2) Partaai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungaan dari PNI,Paartai 

Katolik,Partai Murba,IPKI,dan Parkindo 

3) Golongan Karya yang merupakan partai penguasa yang banyak diisi oleh kalangan 

elite politik dan pegawai negeri sipil. 

Penyederhanaan ini dilakukan sebagai upaya menghindari perpecahan bangsa Indone 

sia akibat terlalu banyak partai yang membuat stabilitas politik Indonesia terancam . 

 

2. Bidang Politik 

Orde Baru berusaha keras mengembalikan stabilitas perekonomian Indonesia. Salah 

satunya dengan slogan Trilogi Pembangunan. Pemerintahan Orde Baru memiliki tugas 

berat untuk mengatasi keterpurukan perekonomian Indonesia. Berikut ini beberapa usaha 

yang dilakukan oleh pemeritahan Orde Baru untuk mengatasi keterpurukan perekonomian 

Indonesia. 

a. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi 

Pemerintah mengeluarkan Tap MPRS No.XXIII/MPRS?1966tentang pembaruan 

kebijakan ekonomi,Keuangan,dan pembangunan. Program pemerintah melalui Tap MPR 

tersebut diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional. Pemerintah memiliki 

program stabilisasi dan rehabilisasi ekonomi.   

Stabilitas berarti mengendalikan inflasi agar barang-barang tidak melonjak terus. 

Sedaangkan rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. 

Langkah-langkah penyelamatan yang ditempuh pemerintah diantaranya sebagai berikut; 

1) Mengadakan operasi pajak 

2) Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan 

menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. 

3) Penghematan pengeluaran pemerintah( pengeluaran konsumtif dan rutin),serta pengha 

pusan subsidi bagi perusahaan Negara. 

4) Membatasi kridit bank dan menghapuskan kridit impor. 

 

b. Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri   

Negara Indonesia pada masa transisi memiliki utang luar negeri yang tinggi. Untuk 

mengatasi utang Negara,pemerintah melakukan penjualan proyek-proyek pembangu nan 

yang ada di Indonesia dengan valuta asing. Pemerintah juga mengupayakan ekspor 

komoditi nonmigas untuk mendapatkan pinjaman utang luar negeri kepada Negara-negara 

maju.  

Pada Februari 1967,peemerintah Indonesia melakukan perundingan di Belanda 

membicaarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri dan pemberian bantuan 

dengan syarat lunak. Perundingan tersebut dikenal dengan IGGI (Inter Govermental Group 

for Indonesia) . melalui pertemuan itu pemerintah Indonesia berhasil mengusahan bantuan 

luar negeri. Indonesia mendapatkan penangguhan dan keringanan syarat-syarat 

pembayaran utangnya. 

c. Pembangunan Nasional 
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Pembangunan pada masa Orde Baru dilakukan dengan tujuan terciptanya masyarakat 

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan 

ekonominya adalah pembangunan di segala bidang. Pembangunan nasional memiliki 

pedoman Trilogi Pembangunan dan delapan jalur pemerataan. Pemerintahan Orde Baru 

telah melaksanakan 6 Pelita (Pembangunan Lima Tahun),yang dimulai pada Pelita I (1 

April1969-31Maret 1974) hingga Pelita VI 91 April 1994-31 Maret 1999). 

Perkembangan selama Pelita membawa hasil sebagai berikut; 

1) Swasembada beras 

2) Kesejahteraan penduduk 

3) Perubahan struktur ekonomi 

4) Perubahan struktur lapangan kerja 

5) Perkembangan investasi 

6) Perkembangan ekspor   

 

3. Bidang Pendidikan 

Pemerintahan Orde Baru melaksanakan beberapa kebijakan dalam bidang 

pendidikan,sebagai berikut; 

 

a. Pendidikan Pramuka untuk Transmigrasi 

Program ini dimulai pada tahun 1970 di Jombang,jawa Timur. Program ini ditujukan 

untuk anak berumur 6-25 tahun dan putus sekolah. Mereka diminta bersedia bermigrasi 

keluar jawa agar tidak berpindah ke kota-kota besar. Tujuan projek ini adalah menjadikan 

penduduk desa agar menaruh minat terhadap pembangunan dan mengurangi minat 

penduduk pindah ke kota. 

 

b. Projek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) 

Projek ini bersifat nasional dan dilakukan pada tahun 1972 melalui delapan IKIP di 

Indonesia tahun itu.PPSP menggunakan pendekatan pengajaran sistem modul bersistem 

belajar tuntas dengan sistem pemecahan masalah. Halmini memungkinkan siswa SMP atau 

SMA lulus kurang dari 3 tahun. Siswa dapat memilih jenis bidang studi pendidikan seperti 

ketrampilan 

mesin,otomotif,bangunan,listrik,elektronika,fotografi,PKK,kerajinan,pertania,dan 

sebagainya. 

 

c. Kuliah Kerja Nyata 

KKN dimulai tahun 1971-1972 oleh tiga universitas di Indonesia. KKN bertujuan utuk 

melngkapi pengetahuan mahasiswa dengan pengalaman praktis tentang kebutuhan dan 

masalah pembangunan masyarakat pedesaan,serta penyediaan tenaga kerja terdidik untuk 

membangun desa di seluruh Indonesia. 

 

C. Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru di Indonesia 

Pada pertengahan tahun 1977,beberapa Negara dikawasan Asia mengalami krisi 

moneter, demikian juga dengan Negara Indonesia. Pembangunan yang telah tercapai 

pemerintah Orde Baru menjadi goncang setelah dilanda krisis moneter. Krisis moneter 

yang terjadi di Indonesia kemudian berlanut menjadi krisis multidimensional yang sulit 

untuk diatasi dan dikendalikan. 

 

1. Jatuhnya Rezim Soeharto 

Jatuhnya Rezim Soeharto adalah peristiwa ketika beliu mengundurkan diri dari jabatan 

nya sebagai presiden ke dua Republik Indonesia. Presiden Soeharto mundur dari 

jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto telah menjabat sebagai presiden 

selama kurang lebih 32 tahun. 
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Setelah presiden yang pernah mewarisi krisis dan kekacauan dimasa Orde Lama, dapat 

dikatakan bahwa presiden Soeharto telah mampu mengembalikan stabilitas diberbagai 

bidang di Indonesia. Bidang politik yang carut marut akibat perpecahan partai politik 

ditubuh pemerintahan telah diperbaikidan telah dikondisikan dengan baik. 

Pada awal tahun 1998 mahasiswa dan organesasi masyarakat (ormas) melalukan 

demontrasi damai dan aksi turun kejalan untuk meyuarakan aspirasi dan keprihatinan atas 

kondisi bangsa Indonesia saat itu. Berawal dari demontrasi damai inilah terjadi konflik 

antara pasukan keamanan dengan mahasiswa yang berdemontrasi. 

Pecahlah bentrokan diakhir demontrasi yang mengakibatkan empat mahasiswa 

Universitas Trisakti meninggal dunia akibat tertembak peluru tajam. Keempat mahasiswa 

tersebut adalah Elang Mulya Lesmana,Hafidin Royan,hendriawan Sie,dan Heri Hartanto. 

Gugurya empat mahasiswa Trisakti inilah yang membuat solidaritas mahasiswa semakin 

kuat untuk melakukan demontrasi lebih besar ke gedung DPR/MPR RI. 

Setelah melewati proses yang panjang dan penuh ketegangan,akhirnya pada tanggal 21 

Mei 1998,presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. 

Peristiwa ini disiarkan memlalui tilivisi nasional. Sejak jatuhnya rezim soeharto itu pula, 

aksi demontrasi berubah menjadi pesta rakyat bagi mahasiswa. 

 

2. Penyimpangan pada Masa Orde Baru     

Runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei  1998 yang disertai dengan 

tuntutan demokfratisasi disegala bidang serta tuntutan untuk menindak tegas para pelaku 

pelanggaran HAM telah menjadi sumbu meledaknya reformasi dengan proses yang sangat 

cepat dan dinamis. Runtuhnya pemerintahan soeharto juga memiliki factor-faktor khusus. 

Yaitu . 

a. Pemerintahan sentralistik dan Otoriter 

Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan sistem pemerintahan bersifat sentralis 

tik,artinya semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara central dari 

pusat pemerintahan ( Jakarta). Sistem otoriter sentralistik diyakini oleh banyak orang 

menjadi penghambat kemajuan bagi sluruh Indonesia. Akibat sistem pemerintahan yang 

sentralistik inilah,timbul sebuah gerakan yang dimotorioleh mahasiswa,nuruh, dan masyara 

kat umum dengan dasar menuntut reformasi pemerintahan. 

Peristiwa yang membuat keadaan menjadi tegang dan penuh tekanan diantaranya 

adalah munculnya penembak mesterius (petrus). Pada saat itu tingkat kejahatan di 

Indonesia sangat tinggi. Petrus merupakan tindakan penembakan dan pembunuhan 

terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keaamanan dan ketentraman masyarakat 

khususnya di Jakarta dan Jawa. 

b. Tingginya Tingkat KKN 

Pemeritahan Orde Baru diwarnai dengan tingginya KKN ( korupsi,kolosi,dan 

nepotisme) yang dilaksanakan secara terselubung maupun secara terang-terangan.  Hal 

tersebut mengakibatkan munculnya ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintah dan 

ketidak percayaan luar negeri terhadap Indonesia. 

c. Ketidak adilan Hukum 

Banyak ketidak adilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum saat Orde Baru. Seperti 

kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945,bahwa kehakiman 

memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas darikekuasaan pemerintah (eksekutif). 

Hakim pada saat itu sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan 

pemerintah atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan,apabila peradilan itu 

menyangkut diri penguasa,keluarga,kerabat atau pejabat Negara. 

d. Pembatasan Hak Polktik dan Pembungkaman Pers 

Pemerintah membatasai hak politik rakyat secara ketat. Rakyat tidak diperbolehkan berse 

rikat,berkumpul,dan berpendapat yang diindikasikan dapat melawan dan mengganggu 

pemerintah. Pers juga sangat dibatasi. Pers yang memublikasikan sikap menentang 
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pemerintah,langsung dibredel dan dicabut izin pruduksinya. Pers pada masa itu juga bersi 

fat sentralistik dari pusat pemerintah. 

 

 

Pemerintahan Orde Baru di Indonesia 
 

 

 

 

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan member tanda silang (x) pada  

huruf a,b,c,d atau e  

1. Mahasiswa adalah tokoh kritis terhadap kebijakan pemerintah. Begitu juga pada akhir 

masa pemerintahan presiden Soekarno,mahasiswa menyerukan Tritura dengan salah 

satu jutuannya yaitu….. 

a. Kabinet dwikora harus dibubarkan 

b. Presiden Soekarno harus diadili 

c. PKI dan ormasnya harus dibubarkan 

d. Tokoh PKI harus diadili segera 

e. Sejahterakan rakyat miskin 

2. Semangat yang menjiwai kelahiran Orde Baru pada awalnya merupakan…… 

a. Menghasilkan UU yang membatasi partai politik 

b. Melanggengkan kekuasaan Soeharto menuju kekuasaan presiden RI 

c. Menggelar semangat anti korupsi,kolusi,dan nepotisme 

d. Koreksi total terhadap berbagai penyimpangan Orde Lama 

e.  Menggalang pembangunan nasional yang menguntungkan kaum birikrat. 

3. Pengertian Orde Baru memiliki maksud bahwa…… 

a. Tatanan kehidupan pemerintahan yang baru dan stabil 

b. Perbaikan pemerintahan yang baru dan mendasar dalam semua aspek. 

c. Tonggak kestabilan pemerintahan baru yang berdasarkan Pancasila 

d. Ungkapan keinginan untuk memperbaiki kehidupan politik dan ekonomi 

e. Tatanan pemerintahan yang berusaha melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila 

secara murni dan konsekuen. 

4. Prinsip kerja Kabinet Ampera adalah… 

a. Eka Dharma 

b. Dwi Dharma 

c. Tri Dharma 

d. Catur Dharma 

e. Panca Dharma 

5. Pada masa Orde Baru,pemerintah menyederhanakan sejumlah besar partai menjadi 

dua partai besar (selain partai pemerintah),yaitu…….. 

a. PPP dan PNI 

b. PPP dan PDI 

c. Golkar dan PPP 

d. Golkar dan PDI 

e. PDI dan PNI 

6. Kabinet Ampera membuat kondisi yang kurang menguntungkan bagi kehidupan 

politik bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan……. 

a. Terjadi dualism kepemimpinan dalam pemerintahan 

b. Antar anggota cabinet saling tidak memiliki kepercayaan 

c. Partai-partai besar mendominasi suara dalam cabinet 

d. Pertentangan politik sering terjadi dalam cabinet 

e. Presiden Soekarno tidak terlalu mendukung cabinet 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
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7. Dwifungsi ABRI harus mampu melakukan dua fungsi tugasnya yang menyanglut 

bidang……. 

a. Sosial,budaya dan hankam 

b. Social,politik dan ekonomi 

c. Politik,ekonomi dan hankam 

d. Poltik,budaya dan hankam 

e. Social,politik dan hankam 

8. Tujuan pembangunan nasional masa Orde Baru adalah tercapainya….. 

a. Semua sila dari Pancasila 

b. Keadilan social bagi seluruh masyarakat 

c. Masyarakat yang sejahtera lahir dan batin 

d. Pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya 

e. Masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual 

9. Pada masa Orde Baru, TNI dan Polri mendapat kursi pemerintahan tanpa pemilihan. 

Kebijakan ini ditetapkan dengan alasan bahwa TNI Polri memiliki fungsi sebagai….. 

a. Stabilisator dan dinamisator 

b. Administrator dan orgesator 

c. Katalisator dan dinamisator 

d. Konstruktor dan negosiator 

e. Stabilisator dan konseptor 

10. Berakhirnya masa Orde Baru diakibatkan oleh beberapa faktor,diantaranya 

adaalah……….   

a. Memudarkan kekuasaan sentral soeharto 

b. Para pelaku KKN berhasil ditangkap 

c. Pers dibungkam dan kebebasan dikekang 

d. Hukum semakin adil dan kuat 

e. Presiden sudah tidak mampu mengatasi inflasi. 

 

    

B.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Penilian Pengetahuan (Essay) 

 

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini denganjawabannyang benar! 

 

1. Apa dasar dilakukannya pembangunan nasional dengan tujuan terciptanya 

masyarakat adil dan makmur? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan nasional secara berencana dan bertahap 

yang dilakukan pemerintahan Orde Baru? 

3. Apakah yang dimaksud dwifungsi ABRI? 

4. Bagaimana pelaksanaan pemilu selama masa Orde Baru berlangsung? 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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5. Bagaimanakah penanganan kasus hokum yang menjerat para birokrat atau oknum 

yang memilki hubungan dengan penguasa dimasa Orde Baru? 

                   Bagaimana sikapmu menanggapi hal tersebut 
 

 

 

 

 

 

 

 

D.  
 

 

 

 
 

E. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya  15 

 Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

4. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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5. Penilaian Ketrampilan Produk 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Penerjemahan jawaban ke rumus (buku catatan)  

 oo. Menghitung gaji pokok 15 

 pp. Tunjangan anak 15 

 qq. Tunjangan kesehatan 15 

 rr. Pajak 15% 15 

 ss. Gaji Bersih 15 

2 Hasil Produk 15 

 Penulisan rumus ke dalam cell 7 

 Keterbacaan Rumus Fungsi (berfungsi) 8 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

 

6. Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 
Man Jadda Wajada 
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BAB. 12 

Sumbagan Indonesia dalam Menjaga Perdamaian Dunia 
 

 

 

3.12 Mengevaluasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaaian dunia antara lain KAA,Misi 

Garuda,Deklarasi Juanda,Gerakan Non Blok,ASEAN,OKI, dan Jakarta Informal 

Meeting..  

4.12. Menyajikan hasil telaah tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia antara 

lain KAA,Misi Garuda,Deklarasi Juanda,GNB,ASEAN ,OKI,dan JIM. 

 

 

 

A. Sumbagan Indonesia dalam Gerakan Non Blok (GNB) 

Gerakan Non Blok (GNB) merupakan suatu organesasi internasional yang berprinsip 

pada netralitas terhadap kekuatan Negara besar atau blok manapun. Gagasan untuk 

mendirikan GNB berawal dari Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika atau Konferensi Asia 

Afrika (KAA) yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955. Para pemimpin Negara yang 

bergabung dalam KAA tersebut mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat 

dalam konferensi idiologi Barat dan Timur pasca perang dingin. 

 

1. Latar Belakang Berdirinya Gerakan Non Blok 

Gerakan Non Blok tercetus ketika terjadi Konferensi Asia-afrika (KAA) pada tanggal 

18-24 April 1955 di Bandung Indonesia. KAA ini dihadiri oleh Negara-negara dari benua 

Asia dan Afrika yang kebanyakan baru mendapatkan kemerdekaan. Sejak saat itu gagasan 

untuk mendirikan GNB mulai dirintis oleh beberapa tokoh yang memegang peran penting 

sbagai pendiri GNB. 

Perintis GNB terdiri atas beberapa Presiden Negara Asia dan Afrika,yaitu. 

a. Presiden Soekarno dari Indonesia 

b. PM Jawaharlal Nehru dari India 

c. Presiden Gamal Abdul Naser dari RPA/Mesir 

d. Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana 

e. Presiden josep Broz Tito dari Yugoslavia 

Latar belakang yang mendorng berdirinya GNB juga dapat dilihat beberapa peristiwa 

berikut. 

a. Adanya persamaan nasib dan kepentingan antar bangsa Asia Afrika untuk menggalang 

solidaritas dan kerja sama. 

b. Terjadinya ketegangan dunia akibat persaingan antara dua negara adidaya Amerika 

Serikat dan Uni Soviet. 

c. Terjadinya krisis Kuba tahun 1961 yang mengancam perdamaian dunia 

d. Ditandatanganinya Dokumen Brioni tahun 1956 yaang bertujuan untuk mempersatukan 

Negara-negara Non Blok. GNB resmi dibentuk pada tahun 1961 saat dilangsungkannya 

KTT I GNB di Yugoslavia. KTT GNB ini dihadiri oleh 25 negara dari Asia dan Afrika.   

Negara-negara yang bergabung dalam GNB juga menetapkan fokus utama pada upaya 

mempromosikan kerja sama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika,melawan kolonialisme 

atau neokolonialisme,dan membantu negara-negara lainnya yang sedang mengalami konflik. 

 

2.  Prinsip dan Tujuan GNB  

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Negara-negara yang tergabung GNB telah menyepakati prinsip bersama untuk menyuk 

seskan tujuan GNB. Prinsip tersebut diantaranya adalah sebagai berikut 

a. Tidak memihak blok Barat (Amerika Serikat) maupun Blok Timur (Uni Soviet) 

sehingga tidak ikut campur dalam berbagai bentuk aliansi militer 

b. Berpihak terhadap perjuangan anti kolonialisme maupun segala bentuk praktik 

penjajahan. 

c. Menolak pendirian basis militer Negara super power diwilayah masing-masing. 

d. Saling menghormati batas territorial dalam kedaulatan Negara 

e. Perjanjian non-agresi,yang menyepakati bahwa tidak boleh mengintervensi urusan 

dalam negeri Negara lain 

f. Ikut serta menjaga perdamaian dunia demi kesetaraan dan keuntungan bersama. 

Tujuan GNB terdiri atas tujuan kedalam dan keluar. Tujuan kedalam adalah berusaha 

memajukan dan mengembangkan ekonomi,social,dan politik yang mengalami keter 

tinggalan,khususnya dari Negara-negara maju. Sedangkan tujuan keluar adalah berusaha 

meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur menuju perdamaian dan keamanan 

dunia. 

3. Sumbagan Indonesia dalam GNB    

GNB merupakan wadah yang tepat bagi Negara-negara berkembang untuk memper 

juangkan cita-citanya. Indonesia juga menjadi tuan rumah dalam KTT GNB ke X sebagai 

wujud komitmen bansa Indonesia terhadap tujuan GNB. KTT GNB tersebut diadakan 

diadakan di Jakarta dan Bogor sejak tanggal 1-7 september 1992. Selain sebagai tuan 

rumah,Indonesia juga mendapatkan kepercayaan sebagai ketua GNB pada KTT tersebut. 

KTT GNB ke X telah berhasil merumuskan Jakarta Message yang berisi antara lain  

a. Anggota GNB harus meningkatkan kerja sama dalam hubungan internasional pasca 

perang dingin 

b. GNB harus meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi internasional 

c. Menngkatkan kesadaran untuk meningkatkan potensi ekonomi Negara anggota 

GNB melalui kerja sama selatan selatan 

 

B. Sumbangan Indonesia dalam ASEAN    
ASEAN merupakan singkatan dari association of Southeast asian Nations yang 

memiliki arti perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok 

pada tanggal 8 agustus 1967. ASEAN digagas oleh lima Negara yang diwakili oleh para 

mentri luar negeri yang menandatangi deklarasi ketika itu adalah; 

1. Adam Malik perwakilan dari Indonesia 

2. Tun Abdul Rozak,perwakilan dari Mlaysia 

3. Thanat Koman,perwakilan dari Thailand 

4. Narcisco Ramos,perwakilan dari Filipina 

5. S.Rajaratnam,perwakilan dari Singapura 

 

1. Latar belakang Berdirinya ASEAN   

 

ASEAN merupakan organesasi tingkat regional yang mewadahi kerja sama antar 

Negara dikawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan setelah terbentuk kepestian kerja 

sama melalui deklarasi Bangkok yangbdiwakilimoleh lima menteri luar negeri yaitu 

Indonesia,Filipina ,Thailad,Malaysia,Singapura. 

Berdirinya ASEAN dilatarbelakangi oleh berbagai faktor persamaan diantara 

Negara-negara dikawasan Asia Tenggara. Faktor persamaan tersebut diantaranya adalah. 

a. Persamaan letak geografis yaitu terletak dikawasan asia Tenggara 

b. Factor persamaan sejarah yaitu pernah mengalami penjajahan oleh bangsa lain 

(kecuali Thailand) 

c. Persamaan hudaya yaitu melayu Austronesia 

d. Persamaan kepentingan untuk menjalin merja sama diberbagai bidang. 
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Hingga pertengahan tahun 2015,anggota ASEAN berjumlah 10 negara, diantaranya 

adalah Indonesia,Malaysia,Singapura Thailand,Filipina,Brunai Darusalam,Vietnam, 

Kamboja,Laos,dan Myanmar. 

 

2. .Tujuan dan Prinsip ASEAN 

Organesasi ASEAN sering melakukan konferensi dan melakukan pertemuan 

untuk menyempurnakan struktur organesasi. Dari berbagai pertemuan yang telah 

dilakukan oleh para penggagas  ASEAN,disepakatilah perlunya sebuah kerangka tujuan 

yang sistematis dalam sebuah piagam yang disepakati oleh seluruh anggota ASEAN. 

Pada KTT ke -13 di Singapura pada November 2007 dicetuskan piagam ASEAN dan 

mulai berlaku sejak 15 Desember 2008. Piagam ASEAN mencakup beberapa tujuan 

diantaranya adalah; 

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi,social,dan perkembangan kebudayaan dikawa 

san Asia Tenggara. 

b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional 

c. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam 

bidang ekonomi,sosial,teknik,ilmu pengetahuan dan administrasi 

d. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organesasi regional dan interna 

sional yang ada. 

e. Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan,latihan,penelitian. 

Selain menetapkan tujuan organesasi ASEAN juga menetapkan prinsip yangharus 

dipegang oleh semua anggota ASEAN. Prinsip ASEAN diantaranya; 

a. Menghormati kemerdekaan,kesamaan,integritas,dan identitas semua Negara 

b. Setiap Negara memiliki hak untuk menyelesaikan permasalahan nasionalnya tanpa 

campur tangan dari luar 

c. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan antar negara dengan aman 

d. Menolak penggunaan kekuatan,kekerasan 

e. Meningkatkan kerja sama yang efektif antara anggota. 

 

3. Sumbangan Indonesia dalam ASEAN 
Beberapa kontribusi bangsa Indonesia terhadap ASEAN antara lain 

a. Indonesia menjadi salah satu Negara yang ikut memprakarsai berdirinya ASEAN 

tangal 8 Agustus 1967 

b. Pada KTT ASEAN ke-9 tgl 7-8 Oktober 2003 di Bali Indonesia mengajukan 

gagasan untuk membentuk komunitas ASEAN. Komunitas keamanan ASEAN 

meliputi kerja sama pertahanan,kerja sama lintas negara,separatisme dll. 

c. Indonesia mengajak seluruh anggota ASEAN untuk menghormati HAM  

d. Indonesia turut aktif dalam mendamaikan konflik yang ada dikawasan Asia 

Tenggara. 

 

C. Sumbangan Indonesia dalam PBB 

PBB adalah organesasi internasional yang memiliki tujuan untuk mempertahankan 

perdamaian serta meningkatkan kerja sama internasional. Indonesia memiliki banyak 

catatan baik dalam upaya memberikan sumbangan dan peran aktif bagi perdamaian dan 

kerja sama internasional melalui PBB. 

1. Latar Belakang Berdirinya PBB 

PBB berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945.PBB merupakan bentuk kesadaran 

untuk menciptakan perdamaian dan kerja sama internasional hyang lebih baik. Hal ini 

dikarenakan sebelumnya telah terjadi perang dunia yang telah menimbulkan dampak 

kehancuran dan kesengsaraan. Gagasan untuk mendirikan PBB dimulai ketika 

berlangsungnya  Atlantic Charter yang memepertemukan presiden AS Franklin 

D.Roosevelt dengan PM Inggris Winston Churcill. Atlantic Charter menghasilkan 

kesepakatan tentang peramaian dunia dan kemakmuran bagi seluruh bangsa. 
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Atlantic Charter mendapatkan berbagai respon positif dari berbagainegara di dunia. 

Akhirnya diadakan lagi sebuah pertemuan untuk membahas tentaang rencana pendirian 

sebuah organesasi global di Washington ,AS pada Agustus 1944. Barulah pada tanggal 

24 Oktober 1945,diadakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di San Francisco. 

Pertemuan ini disebut sebagai Konferensi San Fransisco yang dihadiri oleh 50 negara 

yang di sponsori oleh Amerika Serikat,Inggris,Prancis,Uni Soviet dan Tiongkok. Pada 

Konferensi San Fransisco inilah diresmikan berdirinya organesasi PBB. 

Berdirinya PBB memiliki beberapa tujuan,diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional 

b. Menjalin hubungan persaudaraan antar bangsa 

c. Mengadakan kerja sama internasional untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi, 

social,budaya dan kemanusiaan. 

d. Sebagai pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang memba 

hayakan perdamaian dunia. 

e. Menhargai HAM serta kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna kulit, 

jenis kelamin,agama dan bahasa. 

 

2. Kontingen Garuda dalam PBB 
Perang Dunia I dan II menjadi sejarah buruk umat manusia di abad tersebut. 

Peperanganhanaya menimbulkan kehancuran dan korban yang tidak terhitung jum 

lahnya. Sudah waktunya dunia hidup dalam keadaan damai dan menyonsong kemak 

muran di masa depan. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia. 

Pancasila dan UUD 1945 telah menjadi penegas bahwa Indonesia menjadi Negara 

yang harus ikut menjaga perdamaian dunia. Kontribusi Indonesia dalam upaya 

menjaga perdamaian dunia adalah dengan menjadi anggota pasukan perdamaian. 

Pasukan perdamaian dari Indonesia dikenal dengan nama kontingen Garuda atau 

Konga. Keikutsertaan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian sudah 

dimulai sejak tahun 1957. Bahkan sampai saat ini Kontingen Garuda selalu dikirim 

didaerah konflik. 

Berikut adalah beberapa kontribusi Kontingen Garuda Indonesia dalam misi 

menjaga perdamaian dunia. 

a. Kontingen Garuda I (1957) dikirim ke Mesir 

b. Kontingen Garuda II(1960) dikirim ke Kongo 

c. Kontingen garuda III (1962) dikirim ke Kongo 

d. Kontingen Garuda IV dan V (1973) dikirim ke Vietnam  

e. Kontingen Garuda VI (1973) dikirim ke Timur Tengah 

f. Tahun 1988 dikirim ke Iran-Irak 

g. Tahun 1989 dikirim ke Namibia 

h. Tahun 1992 dikirim ke Kuwait,Somalia dan Kamboja 

i. Tahun 1993 dikirim ke Bosnia 

j. Tahun 1994 dikirim ke Georgia,Mozambik,Filipina 

k. Tahun 1997 dikirim ke Tajikistan,Siera Leone 

l. Tahun 2003-2009 dikirim ke Bngo,Kongo,dan Liberia. 

Kontribusi Kontingen Garuda tidak hanya berhenti sampai disitu,namun hungga   

saat ini Kontingen Garuda masih berperan aktif.        

Sumbagan Indonesia dalam Menjaga Perdamaian Dunia 
 

  

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) 

pada huruf a,b,c,d dan e! 

1. Pada masa perang dingin,lahir Gerakan Non Blok (GNB) yang bertujuan… 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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a. Membentuk blok tersendiri untuk menghadapi blok Barat dan Blok Timur 

b. Membendung pengaruh komunis 

c. Memajukan perekonomian dunia 

d. Menjalin kerja sama ekonomi dan politik diantara Negara-negara berkembang 

e. Meredakan ketegangan dunia akibat munculnya blok barat dan blok timur. 

 

2. GNB menamakan dirinya sebagai sebuah “gerakan” dan bukan sebuah organesasi, jal 

ini dikarenakan…. 

a. GNB menghindari implikasi birokratik dalam kerja sama 

b. GNB tidak ingin terjebak dalam politik 

c. GNB tidakingin dianggap sebagai saingan PBB 

d. GNB menginginkan kemandirian berbangsa dan bernegara 

e. GNB menjadi alat penentang blok barat dan blok timur. 

3. GNB memiliki tujuan kedalam dan keluar,tujuan keluar GNB yaitu….. 

a. Memajukan dan mengembangkan ekonomi social 

b. Memanjukan dan mengembangkan kerja sama militer 

c. Meredam ketegangan antar blok menuju perdamaian 

d. Memecahkan persoalan antar Negara Asia-Afrika 

e. Melakukan politik GNB yang bebas aktif 

4. Indonesia menjadi tuan rumah KTT GNB X sekaligus ketua GNB yang telah b 

erahasil merumuskan….. 

a. Piagam Jakarta 

b. Jakarta Massage 

c. Piagam Bogor 

d. Pakta KTT GNBX 

e. Anti Kolonialisme 

5. Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 menjadi dasar dibentuknya organesasi 

antar bangsa yaitu…. 

a. ASEAN 

b. ZOPFAN 

c. SEANWFZ 

d. OPEC 

e. OKI 

6. Berikut ini tidak termasuk lima menteri luar negeri Negara pemrakarsa ASEAN yang 

bertemu pada tanggal 8 Agustus 1967 adalah……. 

a. Adam Malik 

b. Thanat Khoman 

c. S.Rajaratman 

d. Narcisco Ramos 

e. Kadir Abu Rozak 

7. Pernyataan berikut yang tidak termasuk tujuan yang telah dirumuskan oleh anggota 

organesasi ASEAN adalah……. 

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi,social,budaya di asia Tenggara 

b. Meningkatkan kerjasama dibidang ekonomi,social,budaya,iptek dan administrasi 

c. Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan dan penelitian di Asia 

Tenggara 

d. Memajukan Negara anggota ASEAN agar terlepas dari ketergantungan bantuan 

PBB 

e. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional 

8. Indonesia turut berperan dalam mengatasi konflik yang terjadi dinegara-negara 

kawasan Asia Tenggara, diantaranya adalah….. 

a. Filipina dan Kamboja 

b. Tiongkok dan Vietnam 
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c. Jepang dan Thailand 

d. Vietnam dan Myarmar 

e. Somalia dan Ghana 

9. Gagasan untuk mendirikan PBB telah muncul sejak berlangsungnya Atlantic harter 

dengan mempertemukan…….. 

a. F.D.Roosevelt dengan Ban Ki Moon 

b. F.D.Roosevelt dengan Winston Churchill 

c. Ban Ki Moon dengan J.Stalin 

d. Ban Ki Moon dengan Winston Churchill 

e. F.D.Roosevelt dengan J.Stalin 

10. Tugas Kontingen Garuda adalah membantu PBB dalam misi perdamaian di dunia, 

pengiriman pasukan ini didasari  atas……….. 

a. Indonesia balas jasa terhadap bantuan yang sering diberikan PBB 

b. Indonesia adalah Negara hokum dan harus menegakkan hokum di seluruh dunia. 

c. Indonesia memiliki tujuan menjaga perdamaian dunia sesuai pembukaan UUD 

1945  

d. Indonesia memiliki kewajiban turut menyukseskan misi-misi PBB dalam 

berbagai perang 

e. Indonesia memiliki tujuan untuk menyebarkan inteligen di setiap Negara yang 

dikunjungi. 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar! 
 

1. Sebutkan pendorong lahirnya Gerakan Non Blok. 

2. Jelaskan peran Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian melalui Gerakan Non 

Blok 

3. Berdirinya ASEAN dilatarbelakangi oleh berbagai persamaan diantara Negara-negara 

dikawasan Asia Tenggara. Sebutkan faktor-faktor tersebut  

4. Jelaskan peran aktif Indonesia dalam organesasi ASEAN demi mewujudkan kawasan 

yang damai,makmur dan maju 

5. Mengapa Indonesia ikut mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian dunia yang di 

sponsori oleh PBB. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

 Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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7. Bagaimanakan bentuk umum dari fungsi sum dalam excel? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

8. Berfungsi sebagai apakah fungsi count dalam excel? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya  15 

 Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Penerjemahan jawaban ke rumus (buku catatan)  

 a. Menghitung gaji pokok 15 

 b. Tunjangan anak 15 

 c. Tunjangan kesehatan 15 

 d. Pajak 15% 15 

 e. Gaji Bersih 15 

2 Hasil Produk 15 

 Penulisan rumus ke dalam cell 7 

 Keterbacaan Rumus Fungsi (berfungsi) 8 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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BAB 13 

 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Era Kemerdekaan 

 ( Sejak Proklamasi sampai dengan Reformasi ) 

  

A. Definisi Revolusi Teknologi 

Dewasa ini kita menikmati berbagai macam kemudahan dalam menjalankan 

beragam aktivitas. Kita dapat melakukan transaksi keuangan lewat anjungan tunai 

mandiri ( ATM ),memesan barang yang kita butuhkan secara online,berpindah dari 

satu kota ke kota lainnya hanya dalam hitangan jam,serta dapat mengetahui informasi 

atau peristiwa dibelahan dunia lain hanya hanya dalam hitungan detik atau menit. 

Kemudahan-kemudahan itu merupakan buah dari revolusi teknologi dalam lintasan 

sejarah peradaban manusia. 

Revolusi teknologi terus nengalami perkembangan dan perubahan seenjak 

warga Mesopotamia beralih dari masyarakat meramu menjadi masyarakat bertani. 

Perubahan yang revolosioner terjadi ketika revolusi industri mulai di Inggris pada 

abad ke-18. Kemudian menyebar ke berbagai Negara di Eropa dan akhirnya ke seluruh 

dunia. Revolusi teknologi abad ke-20 membawa perubahan yang lebih revolusioner 

lagi dalam bergabai segi mehidupan manusia. Dikatan revolusioner karena perubahan-

perubahan itu mengubah cara dan gaya hidup manusia dalam segaa demensinya. 

Uraian berikut mencoba membahas revolusi teknologi abad ke-20 dan segala 

implikasinya bagi nkehidupan manusia yang mengambil bagian di dalamnya. 

Apakah yang dimaksud dengan revolusi teknologi  itu? Revolusi adalah 

perubahan menasar dalam berbagai bidang yang berlangsung cepatdan berkaitan 

dengan fondasi atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, 

perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu 

dan dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu 

perubahan adalah relative karena  revolusipun dapat memakan waktu lama. Tujuan 

dari revolusi adalah upaya untuk merobaohkan dan menjebol system lama menuju atau 

membangun system yang baru. 

Sementara itu teknologi secara etimologi berasal dari kata bahasa Yunani 

techne yang berarti keahlian,dan logi yang berarti ilmu atau pengetahuan yang 

berguna. Jadi ,teknologi berarti ilmu atau pengetahuan tentang keahlian yang berguna. 

Selain definisi etimologis, para ahli pun menyampaikan pendapat berkenaan dengan 

definisi teknologi. Mahayana mendefinisikan teknologi sebagai keahlian yang di 

sestematisasi dan diorganesasi menjadi pengetahuan yang berguna. Teknologi juga di 

pandang sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan terhadap sesuatu atau alat sehingga 

memiliki nilai guna atau manfaat bagi penggunanya.  Prof.Dr.Ing.Iskandar 

Alisyahbana ,mengemukakan teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk  

memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal ( hardware dan software) 

sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh 

anggota tubuh,pancaindra dan otak manusia. 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan tersebut, teknologi secara 

umum dapat didefinisikan sebagai entitas, benda ataupun bukan benda,yang diciptakan 

secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk  mencapai suatu nilai. Dalam 

penggunaan ini,teknologi merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Istilah ini menyangkup banyak hal, 

seperti alat-alat sederhana berupa linggis atau sendak kayu,mesin-mesin rumit, dan 

stasiun luar angkasa. Alat-alat yang muncul dewasa ini, seperti computer dan ponsel 

memang merupakan alat yang cukup canggih. Namun,paada masanya, alat-alat seperti 
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beduk dan kentongan,dapat dikatakan sebagai perangkat teknologi karena membuat 

anggota tubuh dan indra manusia menjadi lebih ampuh. 

Berangkat dari definisi tersebut harus dipahami bahwa teknologi lahir karena 

adanya kebutuhan mendesak  manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu. 

Kebutuhan tersebut mendorong manusia berpikir keras memikirkan cara-cara  baru 

dalam bertindak .sebagai contoh penutupan jalur darat yang menhubungkan darat dan 

timur oleh dinasti Islam. Hal ini mendorong Negara-negara Eropa ,khususnya 

Portugis,berpikir keras agar perdagangan dengan dunia timur tetap berjalan. Satu-

satunya jalan adalah melalui jalur laut. Akhirnya ditemukannya teknologi pelayaran 

yang canggih dan modern,yang memudahkan Portugis berlayar ke asia dan Afrika. 

Revolusi industri yang terjadi di Inggris dipicu oleh adanya permintaan yang 

tinggi di pasar akan kain katun,sementara Inggris tidak dapat memenuinya. Hal ini 

membuat para pengusaha tekstil berpikir keras mencari cara alternative agar kain 

katun itu bisa diproduksi secara cepat dan masal. Akhirnya lahirlah teknologi-

teknologi baru ,seperti kumparan terbang karya John Kay ,spinning jenny karya 

James Hargreaves ,mesin pemintal bertenaga air karya Sir Richard arkwright, 

hinggaditemukannya mesin uap oleh James Watt. Secara singkat dapat dikatakan, 

lahirnya penemuan teknologi baru tersebut didorong oleh keinginan mempermudah 

dan mempercepat kerja industri sehingga dapat melipatgandakan hasil produksi dan 

menghemat biaya. 

Merujuk pada definisi dan uraian yang dideskripsikan di atas,dapat disimpul 

kan bahwa revolusi teknologi adalah perubahan social secara dratis dalam struktur-

struktur penting yang terjadi secara relative cepat sebagai akibat dari penemuan 

teknologi baru.contoh-contoh revolusi  teknologi tersebut, diantaranya dikenalnya 

pertanian,temuan mesin cetak,bom atom dan internet. Revolusi teknologi (dalam 

artiannya yang umum) adalah sebuah periode yang relative singkat dalam sejarah 

ketika sebuah teknologi /rangkain teknologi digantikan oleh teknologi yang lain. 

Definisi ini dpertegas oleh Nick Bostrom dengan menegaskan bahwa revolusi 

teknologi adalah sebuah perubahan dramatis yang terjadi secara relatif cepat yang 

diakibatkan oleh dikenalnya teknologi baru tertentu. 

 

B. Revolusi Teknologi dalam Kintasan Sejarah 

 

Perkembangan revolusi teknologi yang terjadi secara massif dewasa ini tidak 

terlepas dari revolusi-revolusi yang pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah 

peradaban manusia.  Dapat ditegaskan bahwa revolusi-revolusi yang terjadi dalam 

lintasan sejarah manusia menjadi tonggak penting perkembangan revolusi teknologi 

dewasa ini. 

1. Sistem pertanian di Mesopotamia 

Revolusi teknologi dimulai ketika warga Mesopotamia belasan ribu tahun yang lalu 

mengenal sistem pertanian menandai berakhirnya era masyarakat berburu dan 

meramu. Membaiknya produksi pangan berujung pada peningkatan pertumbuhan 

penduduk. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk yang semakin besar ikut memicu 

terjadinya perkembangan teknologi dan budaya. Angkatan bersenjata menjadi 

kebutuhan baru yang memungkinkan bangsa-bangsa yang mendiami Mesopotamia 

melakukan ekspansi untuk memlerluas wilayah. Hal ini merupakan suatu yang belum 

pernah terjadi sebelumnya. 

2. Mesin Cetak Gutenberg dan Renaisans 

Penemuan mesin cetak oleh Jonh Gutenberg pada 1448 menjadi salah satu factor 

utama yang memicu lahirnya revolusi ilmiah masa Renaisans dan abad pencerahan. 

Teknologi Renaisans ditandai oleh kemajuan yang mendalam dalam bidang 

teknik,seperti kubah bercangkang ganda atau benteng-benteng pertahanan. Buku-byku 

catatan seniman insinyur Rainaans,seperti Taccola dan Leonardo da Vinci ,memberi 
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kan wawasan yang dalam tentang teknologi mekanis yang pada waaktu itu dikenal dan 

ditetapkan. Para arsitek dan insinyur terinspirasi oleh bangunan-bangunan Romawi 

Kuno . singkatnya Renainas ikut memicu revolusi ilmiah atau revolusi ilmu 

pengetahuan. 

3. Abad Eksplorasi 
Setelah berkembangnya teknologi Renaisans ,muncul abad eksplorasi . perintisnya 

seperti Vasco da Gama,Cabral,Magellan,dan Cristopher Columbus,mengekplorasi 

dunia dalam rangka mencari rute-rute dan kontak-kontak baru perdagangan . Berbagai 

cara digunakan untuk mempersingkat waktu tempuh menuju wilayah-wilayah ,seperti, 

Afrika,India,dan Tiongkok. Mereka membuat banyak peta dan diagram untuk 

mempermudah pelaut-pelaut berikutnya mengikuti jejak yang sama dengan tingkat 

kepercayaan diri yang lebih besar. Meski demikian,navigasi umumnya sulit ,terutama 

karena lamanya erjalanan ssertta tidak adanya kronometer yang kuat. 

Teknologo-teknologi bar uterus berkembang guna mempermudah pergerakan dari 

satu wilayah kewilayah lain. Ditengah kegiatan ekplorasi belahan dunia lain ,lahirlah 

Revolusi industri. 

4. Revolusi Industri. 
Revolusi industry dipahami sebagai perubahan radikal (revolusi) dalam system 

produksi barang dan jasa (industry) yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Terjadi 

perubahan radikal dengan ditinggalkannya produksi barang dan jasa menggunakan 

tenaga manusia (secara manual) dan alat-alat sederhana,serta dimulainya penggunaan 

mesin (mekanisasi).   

Hal ini merupakan lompatan besar dalam sejarah umat manusia. Selama berabad-

abad sebelumnya,produksi barang dan jasa dilakukan secara tradisional dengan alat-

alat sederhana dan dilakukan secara manual (tenaga hewan dan manusia). Pada masa 

revolusi industri,peralatan-peralatan tersebut ditinggalkan sebab talah ditemukan 

mesin pemintal,mesin tenun,lokomotif dan sebagainya. Semua mesin tersebut tidak 

lagi digerakkan dengan tangann dan kaki,tetapi oleh mesin uap. Dalam kontek ini 

terjadi penghematan tenaga manusia. Hal lain yang terjadi stelah revolusi induistri 

adalah produk barang yang dilakukan secara masal di pabrik-pabrik bertenaga mesin. 

Secara singkat dapat dikatakan revolusi industry adalah suatau peristiwa yang 

mengubah system ekonomi agraris menjadi system ekonomi industry,tenaga manusia 

dan hewan diganti dengan tenaga mesin. 

Revolusi industry terjadi di Inggris ini kemudian berkembang dengan cepat ke 

seluruh Eropa,seperti Perancis,Jerman,dan Bealanda dank e berbagai belahan dunia. 

Khusus di Asia revolusi industri di prakarsai oleh Jepang. Dalam perkembangannya, 

penggunaan mesin untuk mengganti tenaga manusia dan hewan tidak hanya terjadi 

dalam bidang manufaktur,tetapi juga dalam bidang pertanian,pertambangan dan trans 

portasi. 

Revolusi industri menandai terjadinya titik balik yang besar dalam sejarah dunia. 

Hamper setiap aspek kehidupan dipengaruhi oleh revolusi industri,baik dalam bidang 

ekonomi,social budaya,maupun politik. Selama  dua abad setelah revolusi industri, 

misalnya rata-rata pendapatan per kapita Negara-negara di dunia meningkat lebih dari 

enam kali lipat. Dalam bidang social budaya, terjadi  peralihan dari perekonomian 

yang berbasis pertanian ke perekonomian berbasis manufaktur. Akaibatnya 

berkembang urbanesasi serta masalah-masalah ketenagakerjaan. Sementara dalam 

bidang politik,revolusi ini membangkitkan gerakan sosialis dan imperialism modern. 

Istilah “ Revolusi Industri “sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan 

Louis Auguste Blaqui pada pertengahan abad ke-19.  Istilah ini kemudian di 

populerkan oleh ahli sejarah ekonomi dari Inggris Arnold Toynbee (1852-1883) 

untuk menjelaskan perkembangan ekonomi Inggris antara 1760 sampai 1840. Sejak itu 

pula istilah ini digunakan secara luas.   



E-MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Iduka  

 

113 Rev : 03                                                                                                                  No : F.02.55 

 

Setelah berjalan satu abad,sekitar tahun 1860,rtevolusi industry memasuki fase 

baru yang berbeda dari apa yang sudah lalu,yang dikenal sbagai revolusi industry 

tahap keduia. Perbedaan antara revolusi industri tahap dua ini dan revolusi indusri 

tahap pertama,yakni baja menggantikan besi sebagai bahan industry pokok, penggan 

tian batu arang dengan gas dan minyak,penggunaan listrik, perkembangan mesin 

otomatis,spesialisasi buruh,perubahan radikal dalam transportasi dan 

komunikasi,pertumbuhan bentuk-bentuk baru organesasai kapitalis,dan meluasnya 

industrialisasi ke Eropa Tengan dan Timur ,bahkan sampai ke Timur jauh. 

Peenemuan-penemuan dalam revolusi industry tahap pertama memicu penemuan-

penemuan lain pada periode berikutnya. Periode yang dimulai sepertiga terakhir abad 

ke-19 sampai Perang Dunia 1 terkadang disebut Revolusi Industri tahap Kedua. Di 

mulai dari ilmuwan Inggris Michael Faraday (1791-1867) berhasil membuat aliran 

listrik. Penemuan listrik memicu perkembangan komunikasi. Penemuan Faraday ini 

kemudian dikembangkan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Volta dari Italia. 

Galvani mengembangkan ilmu tentang efek listrik terhadap otot dan syaraf hewan, 

sedangkan Volta mempelajari daya listrik. Sementara itu Andre Ampere,seorang 

fisikawan Perancis,berhasil menemukan alat ukur listrik. Berikut ini adalah penemuan-

penemuan  lain pada revolusi industry kedua. 

Marie Curie (1867-1936 ) menemukan radioaktivitas yang nantyinya menjadi 

sumber energy yang baru (energy nuklir) dan melapangkan jalan bagi bom nuklir. 

 

Tahun  

Penemuan 

Nama Penemu Penemuan 

1832 Samuel Morse Membuat telegraf 

1839 Charles Goodyear Berhasil memvulkanisir bahan dari karet 

yang dicam pur belerang, menghasil kan ban 

mobil dari karet keras 

1872 Alexander Graham 

Bel 

Membuat pesawat telpon 

1879 Thomas Alva Edison Menemukan lampu pijar 

1887 Gottlieb Daimler Membuat mobil bertenaga bensin 

1895 Guegleimo Marconi Mengembangkan pesawat telegraf tanpa 

menggunakan kawat 

1903 Wilbur Wright dan 

Orville Wright 

Membuat pesawat terbang 

 

 

C. Revolusi Teknologi Abad ke-20 

Di abad ke-20 revolusi dibidang teknologi mengalami perkembangan yang 

sangat pesat . tentu saja perkembangan revolusi teknologi yang sangat massif di abad 

ke-20 ini tidak dapat dipisahkan dari revolusi-revolusi yang terjadi sebelumnya, 

khususnya revolusi industry dengan beragam inovasi atau temuannya. Dapat disim 

pulkan bahwa di abad ke-20 ada banyak inovasi baru yang bermunculan dan 

berkontribusi besar dalam mengubah peradaban manusia. Uraian berikut mencoba 

mendeskripsikan beberapa invasi  baru abad ke- 20 yang memberi perubahan yang 

cukup signifikan bagi perkembangan sejarah peradaban manusia. 

 

1. Sinar Laser 

Penemuan sinar laser dalam bidang kedokteran sangat berguna sebagai alat 

pemotong dalam operasi mikro. Tokoh pencetusnya Albert Einstein. Ia pun dikenal 

sebagai salah satu ilmjuwan terkemuka abad ke-20 dengan teori relativitas .teorinya 

ini membawa dampak positif dan negative. Dampak positifnya adalah penemuan 
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sinar laser,sedang dampak negatif, yakni penciptaan bom atom yang tidak saja dapat 

menimbulkan kerusakan yang dahsyat,tetapi juga dapat menghancurkan peradaban 

manusia. 

 

2. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 

Inovasi lain di abad ke-20 adalah pembangkit listrik tenaga nuklir ( PLTN ). 

Reactor nuklir di,anfaatkan sebagai penghasil energi listrik yang digunakan untuk 

kepengtingan umat manusia. Abad ke-20 dapat dikatakan sebagai abad listrik karena 

setiap hal mulai dari aktivitas rumah tangga,industry dan bidang-bidang lainnya 

memerlukan listrik. Oleh sebab itu keberadaan PLN memberikan sumbangan yang 

berharga bagi kehidupan manusia. 

 

3. Serat Optik  
Teknologi penting lainnya di abad ke-20 adalah penemuan serat optik. Penemuan 

tersebut melahirkan sarana telekomunikasi yang mempermudah komunikasi anytar 

manusia. Keunggulan serat optic adalah kemampuang membengkokkan njalannya 

cahaya. Serat optiok ini berupa kaca yang bersifat fleksibel yang memancarkan 

cahaya melalui serangkain pantulan ninternal. Awalnya,serat optic hanya digunakan 

dalam bidang kedokteran,kemudian penggunaanya berkembang ke bidang-bidang 

lain,seperti untuk telepon dan sinyal tilivisi kabel. 

 

4. Televisi 
Temuan lain abad ke-20 yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan adalah 

televisi. Hingga 1950 an tidak banyak orang yang memiliki televisi. Teknologi 

dasarnya sudah diciptakan para ilmuwan ketika mereka menguji sifat-sifat tabung 

vakum. Televisi menjadi perangkat telekomunikasi yang paling berpengaruh di 

abad ke-20. Ketika siaran televisi memulai debutnya pada 1928 ,hanya tiga rumah 

tangga yang memiliki TV. Sekarang dunia memiliki sekitar satu miliar televisi. 

Tidak hanya menghibur,televise juga telah secara radikal mengubah cara kita 

mengumpulkan berita dan informasi, namun juga membawa penonton lebih dekat 

dengan peristiwa yang terjadi. 

 

5. Transistor  
Inovasi lain dari abad ke-20 adalah transistor yang melahirkan era digital. Tanpa 

itu, kita tiidak akan memiliki computer pribadi,pemutar CD,mesinfaks,dan 

perangkat lain yang tak terhitung jumlahnya.dikembangkan pada 1947,transistor 

menggantikan tabung-tabung vakum yang panas besar dan menjadi generasi awal 

semikonduktor. Hal ini sekarang ada dimana-mana dan cip silicon yang tertanam 

pada peralatan compact yang biasa kita gunakan. Pada 1958 ,sirkuit yerpadu 

pertama sekelompok transistor pada sebuah cip silicon tunggal diciptakan, meng 

gembar-gemborkan abad komputerisasi modern. 

 

6. Teknologi Nirkabel   
Teknologi  nirkabel juga merupakan inovasi penting abad ke-20. Teknologi 

nirkabel dirintis pada 1901 ketika Guglielmo Marconi mentransmisikan sinyal 

kode morse melintasi Atlantik. Komunikasi nirkabel terjadi ketika gelombang 

elektromagnetik disiarkan ke stasiun penerima. Hal ini,ponsel,radio panggil (pager), 

dan satelit memungkinkan oraang untuk berkomunikasi,memata-matai musuh,mela 

cak cuaca,dan mengelilingi dunia dengan lebih akurat dan mudah. 

 

7. Penerbangan Luar Angkasa  

Hal lain yang sanagat menakjubkan dari penemuan teknologi abad ke-20 adalah 

penerbagan luar angkasa. Penemuan roket yang dapat meluncurkan kendaraan dan 
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orang-orang ke luar angkasa telah mengajarkan umat manusia tentang sesuatu yang 

lebih besar melamoui apa yang mungkin terlihat dari bumi. Perjalanan ruang 

angkasa telah menyediakan sarana untuk menyebarkan satelit,pesawat 

antariksa,teleskop canggih,dan stasiun luar angkasa internasional yang 

direncanakan. Ini semua merupakan pencapaian teknologi yang menakjubkan. 

 

8. Radar  

Radar merupakan salah satu penemuan abad ke-20 yang tidak kalah pentingnya. 

Diperkenalkan pada 1930 sebagai sebuah system untuk mendeteksi pesawat dan 

permukaan nkapal dari jauh atau dalam kondisi cuaca buruk. Radar juga membantu 

sekutu memenagkan Perang Dunia II. Hari ini ,radar adalah salah satu konstributor 

terbesar sebagai keselamatan udara. Melalui pemantulann gelombang radio kapal-

kapal yang bergerak,stasiun bumi dapat mendeteksi posisi benda di langit atau di 

tanah. Sebuah pengembangan cerdik dari reknologi radar adala “teknologo 

siluman” yang membuat benda bertahan terhadaap sinyal radar. Jet tempur modern 

dilaposi dengan bahan yang menyerap sinyal radar dan membuat pesawat tak lihat 

untuk layar radar. 

 

9. Jaringan Gelombang berupa ATM  
Jaringan global merupakan inovasi penting lainnya di abad ke-20. Anjungan tunai 

mandiri (ATM) melalui debutnya pada 1969,yang memungkinkan kita melakukan 

penarikan tunai dan deposito kapan pun kita inginkan. Teknologi ATM berkaitan 

dengan teknologi jaringan. Integrasi dan lintas komunikasi computer telah menjadi 

bagian integral dari era computer dan ekonomi global. Dalam sekejab,mata uang 

dengan jumlah besar dapat ditransfer ke berbagai belahan bagian dunia. 

 

10. Satelit komunikasi   
Abad ke-20 ditandai juga dengan teknologi komunikasi penting yang membuat 

hubungan di dunia ini tidak laagi terbatas dengan jarak dan wilayah. Satelit 

komunikasi merupakan jaringan satelit raksasa yang berada dalam orbitgeostasiuner 

di sekitar bumi. Satelit komunikasi ini berfungsi untuk siaran televisi dan radio 

dalam skala global. Hasilnya ,suatu kejadian di suatu Negara akan dapat diketahui 

dunia dalam waktu yang relative cepat. Teknologi yang muncul pada abad ke-20 

merupakan kelanjutan dari hasil-hasil teknologi sebelumnya. Selanjutnya disempur 

nakan kembali sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia. 

 

11. Internet   
Revolusi teknologi saat ini tidak akan pernah terjadi jika belum ditemukannya 

internet. Selain itu,ada produk sampingan perlombaan teknologo berupa peluncuran 

satelit pertama di dunia,Sputnik I oleh Uni Soviet. Sputnik I memberikan katali 

sator yang diperlukan dalam bentuk jaringan computer. Hal ini berguna untuk 

mengubah perangkat-perangkat berteknologi tinggi yang berdiri sendiri kejaringan 

komunikasi elektronik,yang disebut dunia maya. Revolusi teknoligi internet berasal 

dari ide sederhana dam fundamental. Computer dan perangkat elektronik lainnya 

harus dapat berkomunikasi satu sama lainnya dan berbagai suimber daya serta 

informasi. Revolusi teknologi yang dipicu oleh internet itu merupakan revolusi 

global. 

 

12. Rekayasa Genetika   

Rekayasa  genetika adalah suatu proses manipulasi gen yang bertujuan untuk 

mendapatkan organisme  yang unggul atau diinginkan. Rekayasa genetika dapat 

dilakukan dengan menambah,mengurangi,atau menggabungkan dua materi genetik 

yang b erasal dari organisme berbeda.  Hasil penggabungan meteri genetik yang 
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berasal dari dua orgenisme yang berbeda disebut DNA rekombinan. Adapun 

organisme hasil dari rekayasa genetika disebut dengan organisme transgenik . 

  DNA rekombinan adalah DNA yang urutannya telah direkombinasikan agar 

memiliki sifatp-sifat atau fungsi yangf diinginkan. Misalnya ,kita membuat DNA 

rekombinan yang memiliki fungsi membuat insulin. DNA ini kemudian 

dimasukkan ke dalam bakteri dengan harapan bakteri tersebut dapat menghasilkan 

insulin. DNA rekombinan dilakukan melalui penyisipan gen dengan plasmid 

sebagai vector atau “kendaraan pemindah “nya 

  Rekayasa genetika telah dimulai sekitar 60 yang lalu ,dengan tokoh-tokoh 

terkenal,seperti James Watson,francis Circk,Dr Paul Berg,Dr.Stanly Cohen berhasil 

menguntruksi organisme pertama dengan gabungan DNA dari spesies-spesies yang 

berbeda. Mereka memasukkan gen-gen katak ke dalam bakteri yang kemudian dan 

dikirim keseluruh duniagenerasi-generasi bakteri. 

 

13. .Media Digital 

Kamera tidak berbahong adalah bunyi pepatah yang tidak banyak lagi terdengar 

sejak peluncuran Photoshop 1.0 pada 1990. Melalui digitaalisasi,audio,gambar,film 

dan teks dapat dipermak sedemikian rupa sehingga berubah dari bentuk awalnya. 

Dalam sebagian kasus, digitalisasi seperti tampak dalam photoshop digunakan 

untuk tujuan artistic dan hiburan. Dalam sebagian kasus yang lain,digunakan pula 

untuk mempercantik atau memperbaiki kualitas gambar atau suara yang asli.nada-

nada yang buruk dari seorang penyanyi ,noda-noda seorang model,atau langit 

mendung dalam sebuah adegan film daopat diperbaiki semudah memperbaiki ejaan. 

Sama pentingnya,media digital dapat disalin berulang,disimpan secara permanen 

tanpa memudar, dan dikirim keseluruh dunia dalam hitungan detik. 

 

14. Transplantasi Organ 

Pada tahun 1954,Dr.Joseph Murray mengankat ginjal seorang donor dan 

mentransplantasikannya ke pasien yang membutuhkan. Si penerima ginjal melalui 

transplantasi ginjal tersebut sseperti ginjal sendiri. Hal ini merupakan buah dari 

revolusi teknologi. Dewasa ini,kita telah banyak mendengan kisah tentang 

kesuksesan transplantasi ginjal,jantung,dan hati di berbgai Negara,termasuk 

Indonesia. 

 

D. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi di Indonesia  
Menilik sejarah perkembangan teknologi di Indonesia, ilmu pengetahuan dan tekno 

logi mulai berkembang sejak masa kolonial Belanda. Hal ini ditandai dengan 

berdirinya perusahaan swasta asing,misi keagamaan, dan pendidikan Barat. Kehadiran 

lembaga-lembaga ini sesungguhnya merupakan bgian dari ekploitasi ekonomi. 

  Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pemerintah Indonesia menya 

dari ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu modal penting dalam 

membangun suatu negara. Oleh sebab itu pemerintah dan swasta berupaya mengem 

bangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cocok bagi pembangunan bangsa 

Indonesia. Salah satu indicator kesungguhan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan adalah didirikannya lembaga-lembaga pendidikan,dan penelitian,baik 

oleh pemerintah maupun swasta. 

  Setelah Indonesia merdeka pemerintah mendirikan lembaga-lembaga penelitian 

baru sesuai perkembangan zaman. Misalnya Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), 

Lembaga Penerbangan Antariksa (Lapan),Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI), 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),dan Badan Standarisasi Nasional 

(BSN) dalam bidang komunikasi, pemerintah Indonesia membeli satelit yang dibei 

nama Sistem Komunikasi Satelit Domistik Palapa 9SKSD palapa). 
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1. Masa Perjuangan Kemerdekaan. 

 

 Lahirnya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 merupakan tonggak kebangkitan 

nasional. Banyak organesasi bermunculan sejak didirikannya Boedi Oetomo. 

Organesasi tersebut antara lain Sarekat Dagang Islam yang didirikan di Jakarta 1909 

oleh Raden Mas Tirto Adhi Soerjo. Ada pula Indische Partij yang merupakan partai 

politik pertama di Indonesia dan didirikan pada 1912 oleh Cipto Mangunkusumo, 

Douwes Dekker,dan Suwardi Surjaningrat. Tujuan Indische Partij adalah 

menggalang kesadaran nasionalisme dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 

Organesasi masyarakat yang berdiri kemudia,antara lain,Sarekat Ambon, jong Java, 

Pasundan, Jong Minahasa, Sarekat Sumatera, dan pakempalan politik Katolik Jawi. 

 

2. Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan  (Revolusi Fisik )   
   Berita kekalahan Jepang terdengan sampai ketelinga pemuda dan pejuang 

Indonesia melalui bantuan radio dan surat kabar. Kekalahan Jepang meyebabkan terja 

dinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kondisi ini dimanfaatkan dngan baik oleh 

para pemuda Indonesia. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia pada 17 agustus 1945. 

  Menyusul proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17  Agustus 1045, pers 

yang ketika itu dikuasi militer Jepang segera melancarkan kegiatan pemberitaan dan 

penerangan mendukung proklamasi.  Para wartawan Indonesia mengambil alih surat 

kabar dan percetakan-percetakan yang dikuasi jepang untuk menyebarkan berita 

kemerdekaan dan mendukung proklamasi. 

 

3. Masa Mengisi Kenerdekaan  

 Setelah perang kemerdekaan,surat kabar dan radio dignakan pemerintah 

sebagai alat  pencapai tujuan pemerintah. Pada masa Orde Baru,pemerintah 

menggunakan teknologi telekomunikasi dan  media masa sebagai alat-alat 

pembangunan yang telah dilegitimasi Orde Baru yang bertahan lebih dari tiga puluh 

tahun. 

 Pada masa Orde Baru,Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan RRI dirancang 

untuk membentuk identitas bersama rakyat dan negara. TVRI menyiarkan acaranya 

ke seluruh penjuru negeri untuk membangun persatua melalui media. Melalui 

program televisi masuk desa, pesawat televisi di tempatkan di balai-balai desa di selu 

ruh penjuru negeri dan dilayanioleh jaringan transmisi siaran nasional di bawah 

kendali aparat Negara . 

 Dari urain ini,jelas bahwa peran teknologi terutama pers dan telekomunikasi 

sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga masa Reformasi 

selama abad ke-20. 

 

E. Dampak Revolusi Teknologi bagi Kehidupan Manusia 
 Secara umum,teknologi tentu punya dampak terhadap hidup manusia secara 

keseluruhan. Tak dapat dipungkiri bahwa revolusi teknologi membawa dampak yang 

sangat signifikan dalam berbagai demensi kehidupan manusia. Perkembangan revolusi 

teknologi yang sanagat cepat dan massif telah membawa manfaat yang luar biasa bagi 

kemajuan peradaban manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya mengandalkan 

tenaga manusia kini diganti oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Efektivitas dan 

efisien kerja sungguh menakjubkan.formulasi-formulasi baru aneka kapasitas 

computer seolah mampu menggeser otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan 

kegiatan manusia. Singkatnya,kemajuan yang dihasilkan revolusi teknologi benar-

benar telah diakui dan dirasakan nmemberikan banyak kemudahan dan kenyamanan 

bagi kehidupan umat manusia. Dalam konteks inilah kita melihat dampak 

perkembangan revolusi teknologi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.  
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 Sumbangan revolusi teknologi bagi peradaban dan kesejahteraan manusia tidak 

dapat diingkari. Namun,manusia tidak dapat menyembunyikan diri dari kenyataan 

bahwa revolusi teknologi itu pun nmembawa ironi bagi manusia. Ia juga 

mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Dalam perspektif itulah, 

kita bicara mengenai dampak revolusi teknologi. 

 

1. Bidang Informasi dan Komunikasi       
 Dampak positif dari revolusi teknologi yang dapat dirasakan dalam bidang 

informasi dan komunikasi antara lain akurasi dan kebaruan informasi secara cepat 

yang diperoleh melalui internet,komunikasi jarak jauh dengan keluarga/kerabatvdapat 

dilakukan melalui telpon seluler dan layanan di bank dapat dilakukan dengan sangat 

mudah. Sementara itu,dampak negatifnya adalah pemenfaatan jaringan telekomunikasi 

untuk tujuan kejahatan,seperti pemamfaaatan oleh jaringan pembajak. Selain itu 

informasi yang terdapat di internet juga dapat digunakan oleh pihak tetentu untuk 

tujuan yang dapat merusak atau mencelakakan orang lain. 

 

2. Bidang Kesehatan     
 Revolusi teknologi membuat banyak bagian dari kehidupan mabusia yang berkaitan 

dengan kesehatan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Harapan hidup menjadi 

kebih lama dari pada sebelumnya. Kita dapat memperoleh kesehatan yang lebih 

nyaman dari segala jenis makanan dan obat-obatan yang dihasikkan dari revolusi 

teknologi.hari ini kita dengan mudah mendapatkan berbagai jenis nutrisi darai 

makanan dan obat-obatan,kita juga bisa mendapatkan sistem/pelayanana medis yang 

lebih canggih ketika dating ke rumah sakit. 

  Sebagai contoh,banyak penyakit yang dapat disembuhkan dengan menggunakan 

obat-obtan hasil temuan terbaru ahli kesehatan. 

  Di sisi lain,revolusi teknologi dapat mempengaruhi sains manusia. Misalnya, 

kemungkinan akan berkembangnya ilmu yang dapat memunculkan cloning hewan dan 

manusia. Namun, hal ini masih terus dikaji karena terkait dengan persoalan etis yang 

terus akan menjadi perdebatan dalam perjalanan sejarah manusia. 

 

3.  Bidang Ekonomi dan Industri 
 Ekonomi dunia dapat meningkat dan berkembang karena revolusi teknologi. 

Sebagian besar perusahaan mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini dapat memini 

malkan penggunaan uang sebagai bagian dari proses produksi dan lperdagangan.   

Pengembangan sistem komputer dapat mebuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan 

mudah. Dimasa lampau,teknologi terbatas,tetapi setelah sistem komputer muncul, tek 

nologi meningkat pesat. Selain itu sistem kompiuter ini membuat produktivitas men 

jadi lebih efisien disbanding sebelumnya. Teknologi yang dikebangkan dapat meng 

hasilkan lebih banyak produk dalam waktu yang lebih singkat sehingga mengha silkan 

produktivitas yang tinggi. 

  Sebagai contoh,sistem produksi perusahaan mobil membuat berbagai produk 

dengan metode yang berbeda.mereka menghasilkan banyak mobil dalam waktu yang 

singkat dan m enciptakan sistem teknologi komputer yang baru sehingga dapat meran 

cang banyak model dalam waktu singkat. Melalui pengembangan sistem transpoirtasi 

dan internet, perusahaan –perusahaan dapat menjual produk-produknya lebih mudah. 

Sistem internet merupakan salah satu sistem yang paling populer untuk menghubung 

kan setiap perusahaan sehingga tercipta kompetisi internasional. 

  Jadi,revolusi teknologi memungkinkan perusahaan –perusahan dan ekonomi indi 

vidu mendapatkan kualitas yang lebih baik. Namun,dampak negatif revolusi teknologi       

Dalam dunia ekonomi dan industri adalah munculnya pengangguran bagi tenaga kerja 

yang tenaganya dapat digantikan oleh mesin. Hal ini ditambah lagi dengan sifat 
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konsumtif manusia sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Con 

tohnya maraknya iklan yang mendorong manusia untuk membeli barang yang tidak 

dibutuhkan. 

 

4. Bidang Sosial dan Budaya  
 Dibidan sosial  budaya, pengaruh revolusi teknologi terlihat dari kaum perem 

puan yang cukup signifikan  dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Banyak pakar 

yang berpendapat sekarang semakin besar porsi wanita yang memegang posis sebagai 

pimpinan,baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Ada banyak 

data yang menunjukkan bahwa peran wanita dalam kepemimpinan semakin besar. 

 Meskipun demikian,kemajuan teknologi juga memberi pengaruh negative 

dibidang sosial budaya. Salah satu contoh kemerosotan moral dimasyarakat,kususnya 

dikalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu memberi 

tekanan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material menyebabkan sebaagian 

warga masyarakat menjadi “kaaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani.”. kenaka 

lan dan tindakan menyimpang dikalangan remaja semakin tinggi. Kewibawaan tradisi-

tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong menolong pun 

melemah. 

5. Bidang Pendidikan 
Revolusi teknologi ini dapat membuka peluang bagi banyak orang memperoleh 

pendidikan melalui sistem  akses. Banyak orang tiudak memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan dimasa lalu karena biayanya besar atau membutuh kan 

terlalu banyak waktu. Namun, teknologi yang berkembang membuka lebih banyak 

kesempatan belajar.  

Banyak kaum difabel tidak memilki kesedmpatan untuk mendapatkan pendidikan, 

meskipun mereka sangat berbakat. Pendidikan yang semakin canggih memberikan 

kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan. Misalnya,banyak orang tunanetra harus 

kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan di masa lalu karena mereka tidak 

dapat membaca buku dan menulis catatan. Akan tetapi, kini beberapa mesin 

membantu mereka untuk membaca dan menulis. Oleh karena itu,revolusi teknologi 

memberi lebih banyak kesempatan dan pilihan. Orang dapat mendapatkan kualitas pen 

didikan yang lebih baik. 

 

6. Bidang Politik   
Dalam bidang politik,muncul kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan 

ekonomi mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, ketrampilan, 

serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di 

Negara-negara Barat. Dapat diramalkan,kelas menengah baru ini akan menjadi 

pelopor dalam menuntut kebebasan politik dan berprndapat yang lebuh besar. Di 

samping itu, ada juga proses regenerasi kepemimpinan. Tentunya, peralihan generasi 

kepemimpinan ini akan berdampak pada gaya dan subtansi politik yang diterapkan. 

Napas kebebasan dan persamaan semakin kental. Di bidang politik internasional,juga 

terdapat kecenderungan bertumbuh kembangnya regionalism. Kemajuan di bidang 

teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalism. Hal ini ditambah 

dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi menyebabkan meningakatnya kesa 

daran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerja sama ekonomi 

sehingga regionalism akan melahirkan kekuatan ekonomi baru. 

 

F. Revoilusi Industri di abad ke-21  
 Setelah tahun 2000, semakin menjadi keyakinan umum rentetan revolusi 

teknologi tidak aka nada henti-hentinya. Hal ini diyakini akan muncul semakin banyak 

teknologi baru di masa depan. Teknologi-teknologi yang diyakini akan berkembang 
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pesat adalah dalam bidang elektronik,teknologi nano,energi alternatif,system energy, 

teknologi-teknologi material yang baru, dan sebagainya. 

 Istilah “nano” berasal dari bahasa Yunani yang berarti kecil/kerdil. Sesuai 

dengan namanya, teknologi nano adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

mengontrol zat,material,dan system pada sklala nanometer sehingga menhasilkan 

fungsi baru yang belum pernah ada. 

 Semua benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tersusun dari 

atom-atom berukuran nano. Bahkan mahkluk hidup, termasuk manusia,juga tersusun 

dari atom-atom. Karakteristik atau sifat dari semua benda itu sangat bergantung pada 

susunan atom-atomnya.karakteristik atau sifat dari semua benda itu sangat bergantung 

pada susunan atom-atomnya. Sedikit saja struktur atomnya diubah,karakteristik suatu 

benda dapat berubah dratis. Inilah konsep dalam teknologi nano. 

 

G. Revolusi Hijau 

 

1. Definisi dan sejarah Revolusi Hijau 

Revolusi hijau adalah perubahan secara dratis dalam hal sistem pertanian di 

Negara-negara berkembang,baik metode maupun jumlah produksi opertanian selama 

periode 1950-an hingga 1980-an. Metode pertanian mengalami perubahan dratis 

didasari oleh perkembangan teknologi dan juga pertambahan penduduk yang semakin 

pesat. Hal ini disertai pula dengan penemuan varietas tanaman unggul, seperti 

gandum, padi dan jagung.berkembangnya teknologi pertanuia mengakibatkan 

peningkatan yang sangat dratus dalam hal produksi pertanian. 

 Sejak warga Mesopotamia mengenal system pertanian belasan ribu tahun yang 

lalu, system pertanian terus mengalami perkembangan. Dikenalnya system pertanian 

di menandai berakhirnya era masyarakat berburu dan meramu.membaiknya produksi 

pangan berujung pada peningkatan pertumbuhan  penduduk. Selanjutnya pertumbuhan 

penduduk yang semakin besar ikut memicu terjadinya perkembangan teknologi dan 

budaya. 

 

2. Dampak Revolusi Hijau 
a. Dampak positif 

Revolusi hijau berdampak positif bagi Negara-negara berkembang yang terlihat 

dari meningkatnya produksi pertanian di Negara-negara tersebut. Pada tahun 1970, 

India hamper sudah daapat memnuhi kebutuhan pangannya sendiri. Hal ini karena 

india pada tahunptahun sebelumnya  berhasil melipatgandakan panen gandum. Di 

Filipina, revolusi huijau mengalami keberhasilan yang lebih besar dari India. Pada 

akhir tahun 1960-an, Filipina berhasil menjadi Negara eksportir beras setelah setengah 

abad bergantung opada impor beras.   

 

b. Dampak Negatif 

 Revolusi hijau petani sangat ketergantungan terhadap pupuk kimia dan zat 

pembasmi hama. Padahal pupuk dan pembasmi hama itu menyebabkan semakin 

tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani. 

 System panen yang semula dipanen secara bersama-sama diganti dengan system 

upah. Selain itu,kesempatan kerja juga semakin berkurang karena pembeli memborong 

seluruh hasil pertanian dan biasanya menggunakan sedikit tenaga kerja. 

 

3. Revolusi Hijau di Indonesia 

a. Masa Orde Baru 

  Revolusi hijau yang terjadi di Negara-negara berkembang terjadi pula di 

Indonesia. Pada masa Orde Baru,pemerintah mulai fokus melaksanakan revolusi hijau 

dengan mengeluarkan berbagai mebijakan yang mendukung atau menunjang bidang 



E-MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Iduka  

 

121 Rev : 03                                                                                                                  No : F.02.55 

 

pertanian. Pemerintah berusaha meningkatkan produksi pertanian dengan ekstensifiI 

kasi dan intensifikasi poertanian. 

   Ekstenfifikasi dengan memperluas areal pertanian,sedangkan intensifikasi 

dilakukan melalui Panca usaha Tani yakni; 

1) Tehnik pengolahan lahan peertanian 

2) Pengaturan irgasi 

3) Pemupukan 

4) Pemberantasan hama 

5) Penggunaan bibit unggul.  

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program transmigrasi yang kebanyakan 

penduduk dari Pulau Jawa dikirim ke daerah-daerah lain yang masih jarang 

penduduknya,misalnya Kalimantan,Sulawesi dan Papua. Sebenarnya program ini 

sudah dimulai sejak pemerintah Soekarno berkuasa, tepatnya pada tahun 1950. 

Revolusi hijau masa Orde Baru dilaksanakan sesuai dengan Pelita atau pembangunan 

lima tahun. 

 Pelita I 

Dilaksanakan  pada 1 April 1969 hingga 1974 dengan menekankan pada sector 

pertanian dan industr untuk fokus dalam industri yang mendukungsektor pertania. 

 Pelita II    

Dilaksanakan pada 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979 dengan menekankan sektor 

industry untuk mendukung sektor pertanian dengan mengolah bahan mentah 

menjadi bahan baku. 

 Pelita III  

Dilaksanakan pada  1 April 1979 hingga31 Maret 1984 dengan menitikberatkan 

sektor pertanian dan industri pada pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. 

 Pelita IV  

Dilaksanakan pada 1 April 1984 hingga 1989 dengan menitikberatkan sektor 

pertanian sektor pertanian dan industri pada industri yang menghasilkan mesin-

mesin industri,baik untuk industri berat maupun ringan. 

 Pelita V  

Dilaksanakan pada 1 April 1989 hingga 1994 dengan menitikberatkan sektor 

pertanian dan industri untuk dapat menghasilkan barang ekspor industri yang 

menyerap banyak tenaga kerja,industry yang mampu mengolah hasil pertanian dan 

swasembada pangan serta industri yang dapat menghasilkan barang-barang 

industri. 

 Pelita VI 

Dilaksanakan 1 April 1994 hingga 31 Maret 1998 menitikberatkan sector pertanian 

dan industri pada pembangunan industry nasional yang mengarah pada penguatan 

dan pendalaman struktur industry didukung kemampuan teknologi yang makin 

meningkat. 

 

b. Masa Reformasi 

Pada era Reformasi ,paradigm pembangunan pertania meletakkan petani sebagai 

subjek,bukan semata-mata sebagai peseta dalam mencapai tujuan nasional. Hal ini 

karena karena pada masa Orde Baru, petani dijadikan objek program pemerintah. 

Melalui bimbingan masyarakat ( bimas) intensifikasi dan penyuluhan ,pemerintah 

menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. Semua harus mengikuti arahan dari 

pemerintah. 

  Pemberdayaan ekonomi petani merupakan inti dari pembangunan pertanian/ 

pedesaan masa reformasi. Tujuannya untuk membentuk kualitas petani,baik 

kualitas hidup dan juga kualitas berpikir, maupun sektor pertanian menjadi lebih 

baik. 
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Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di era Kemerdekaan 

(Sejak Proklamasi sampai dengan Reformasi) 
 

 

 

A. Pilihlah Jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan berikut 

 

1. Berikut ini bukan merupakan factor pendorong berkembangnya revolusi industri 

pada abad ke-18 di Inggris adalah……. 

A. Mempermudah kerja produksi 

B. Mempercepat kerja produksi 

C. Melipatgandakan hasil produksi 

D. Menggantikan tegana hewan dengan tenaga mesin 

E. Menghemat biaya produksi 

2. Berikut ini yang tidak termasuk ilmuwan peloppor pada revolusi industri di Inggris  

abad ke-18 adalah…… 

A. John Kay 

B. James Hargreaves 

C. Sir Richard Akkwright 

D. James Watt 

E. Alexander Graham Bell 

3. Temuan yang memicu lahirnya masa Renaisans adalah…… 

A. Kronometer 

B. Mesin cetak 

C. Lokomotif 

D. Mesin tenun 

E. Irigasi 

4. Perhatikan data berikut. 

(1) Baja menggantikanbesi sebagai bahan industry pokok 

(2) Penggantian nbatu arang dengan gas dan minyak serta penggunaan listrik 

(3) Perkembangan mesin otomatis 

(4) Spesialisasi buruh 

(5) Perubahan radikal dalam transportasi dan komunikasi 

Perbedaan antara revolusi ondustri tahap pertama dan revolusi industri tahap 

kedua yang berkaitan dengan tenaga sumber daya anusia ditunjukkan pada 

nomor…  

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. 95) 

5. Perhatikan data berikut 

(1) Alessandro Volta 

(2) Samuel Morse 

(3) Andre Ampere 

(4) Thomas Alva Edison 

(5) Marie Curie 

Dari data di atas,ilmuwan-ilmuwan yang penemuannya dipicu penemuan listrik 

oleh Michael Faraday ditunjukkan pada nomor….  

A. (1),(3),(5) 

B. (2),(3),(4) 

C. (1),(3),(4) 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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D. (1),(4),(5) 

E. (2),(4),(5) 

6. Penemuan abad ke-20 yang memberi konstribusi yang sangat signifikan bagi dunia 

kedokteran adalah…. 

A. Internet 

B. Transistor 

C. Radar 

D. Teknologi siluman 

E. Sinar laser 

7. Ilmuwan terkemuka abad ke-20 yang terkenal dengan teori relativitas adalah…. 

A. Albert Einstein 

B. James Watt 

C. Guegleimo Marconi 

D. Alexander Graham Bell 

E. Gottlieb Daimer 

8. Penemuan abad ke-20 yang bisa penonton lebih dekat dengan suatu peristiwa 

adalah….. 

A. Teknologi niekabel 

B. ATM 

C. Transistor 

D. Televisi 

E. Radar 

9. Penemuan abad ke-20 yang menjadi dasar pengembangan computer pribadi, 

pemutar CD,mesin facsimile,dan perangkat lain adalah…. 

A. Radar 

B. Transistor 

C. Televisi 

D. Penerbangan angkasa luar 

E. ATM 

10. Pentransmisian sinyal kode morse melintasi Atlaantik merupakan ckal bakal tekno 

logi nirkabel. Rintisan teknologi nirkabel ini sudah mulai sejak 1901 oleh seorang 

ilmuwan ,yaitu…… 

A. Guglielmo Marconi 

B. Albert Einstein 

C. Charles Goodyear 

D. WilburWright and Orville Wright 

E. Gottlieb Daimler 

11. perkembangan teknologi pada abad ke-20 membawa dampak positif dalam perjua 

ngan kemerdekaan Indonesia. Hasil teknologi yang dimanfaatkan oleh kaum 

pergerakan sebagai sarana perjuangan untuk menyebarkan gagasan kemerdekaan 

kepada khalayak luas adalah…… 

A. Surat kabar dan radio 

B. Telepon  

C. Kode morse  

D. Televisi  

E. Telegram   

12. berikut yang tidak termasuk dalam program intensifikasi yang dilakukan melalui 

panca usaha tani,yakni…… 

A. Teknik pengolahan pertanian 

B. Pengaturan transmigrasi  

C. Pemupukan  

D. Pemberantasan hama 

E. Penggunaan bibit unggul 
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F.  

13. Salah satu fungsi satelit adalah sebagai point of reference/titi acuan. Ini berarti 

satelit berguna untuk…… 

A. Menetapkan lokasi di ruang angkasa 

B. Mengamati bumi dan linkungannya 

C. Mengumpulkan dan melaporkan informasi ilmiah 

D. Mentrasmisikan sinyal suara 

E. Menerima dan memperkuat sunyal suara 

14. Berikut ini yang bukan faktpor pendorong berkembangnya revolusi hijau adalah.. 

A. Perkembangan teknologi pertanian 

B. Pesatnya pertambahan penduduk 

C. Penemuan varitas tanaman unggul 

D. Masalah kemiskinan dan kelaparan 

E. Semakin murahnya harga pupuk kimiawi 

15. Perhatiakan data berikut 

(1) Mengenali suatu objek 

(2) Menanggapi aksi 

(3) Melakukan umpan balik 

(4) Mengambil keputusan 

(5) Memiliki sifat-sifat yang baru 

Dalam perkembangan revolusi teknologi,kita mengenal”system cerdas”,yang 

bukan merupakan karakteristik tersebut ditunjukkan oleh nomor…. 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

16. Revolusi hijau di Indonesia mengalami puncak keberhasilannya pada Repelita…. 

A. I 

B. II 

C. II 

D. IV 

E. V 

17. Perhatikan data berikut. 

(1) Kualitas hidup manusia menjadi lebih baik 

(2) Orang menjadi lebih sehat dan memiliki rentang hidup yang lebih panjang. 

(3) Banyak penyakit dapat disembuhkan menggunakan obat-obatan kimia 

(4) Kualitas produk yang lebih murah dan lebih baik 

(5) Banyak makanan dengan nutrisi yang tinggi 

Dari data di atas, yang bukan merupakan dampak positif revolusi teknologi di 

bidang kesehatan adalah….. 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

18. Dewasa ini kaum perempuan berperan signifikan dalam berbagai bidang. Semakin  

banyak perempuan yang memasuki bidang politik dengan menjadi anggota 

parlemen,direktur perusahaan,gubernur dan lainplain. Fakta ini merupa kan 

dampak revolusi teknologi di bidang … 

A. Kesehatan  

B. Ekonomi 

C. Social budaya 
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D. Komunikasi 

E. Industri 

19. Pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan manfaat sistem komputer di 

bidang ekonomi dan industri adalah…… 

A. Produktivitas menjadi lebih efisien 

B. Meningkatkan rasa percaya diri 

C. Kesempatan memperoleh pendidikan semakin mudah dan merata 

D. Munculnya kelas menegah baru 

E. Usia hidup manusia menjadi lebih panjang /lama 

20. Pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan dampak revolusi teknologi 

pendidikan adalah… 

A. Munculnya kelas menengah baru 

B. Usia hidup manusia menjadi lebih panjang/lama 

C. Teredianya kesempatan kaum difabel untuk memperoleh pendidikan 

D. Meningkatnya rasa percaya diri 

E. Produktivitas menjadi lebih efisien 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 
 

1. Jelaskan secara singkat revolusi teknologi di Indonesia serta dampaknya bagi 

kemerdekaan Indonesia. 

2. Jelaskan manfaat teknologi nano di bidang kesehatan,pertania,serta pertahanan 

dan keamanan 

3. Tuliskan dampak positif dan negatif dari revolusi hijau di Indonesia pada masa 

Orde Baru. 

4. Jelaskan perbedaan antara revolusi hijau pada masa Orde Baru dengan masa 

Reformasi. 

5. Setujukah anda bajwa revolusi hijau berhasil dilakukan oleh pemerintahan 

Orde Baru ? jelaskan pendapat anda secara singkat dan jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-20 5 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  
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D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya  15 

 Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

E. N
o 

F. Komponen/Sub Komponen 

G. Skor/Bo

bot 

Penilaia

n 

1 Proses 75 

 Penerjemahan jawaban ke rumus (buku catatan)  

 f. Menghitung gaji pokok 15 

 g. Tunjangan anak 15 

 h. Tunjangan kesehatan 15 

 i. Pajak 15% 15 

 j. Gaji Bersih 15 

2 Hasil Produk 15 

 Penulisan rumus ke dalam cell 7 

 Keterbacaan Rumus Fungsi (berfungsi) 8 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

 

 

 

 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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