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KATA PENGANTAR 
 
Pendekatan belajar aktif telah dirintis secara serius oleh Balitbang Depdiknas sejak 
tahun 1979 dengan proyek yang dikenal sebagai Proyek Supervisi dan CBSA (Cara 
Belajar Siswa Aktif) Cianjur, Jawa Barat. Hasil-hasil proyek ini kemudian direplikasi 
di sejumlah daerah dan disebarkan melalui penataran guru ke seluruh Indonesia. 
Upaya yang dimulai pada tingkat sekolah dasar ini kemudian mendorong 
penerapan pendekatan belajar aktif di tingkat sekolah menengah. Hasil-hasil upaya 
ini secara bertahap kemudian diintegrasikan ke dalam Kurikulum 1984, Kurikulum 
1994, dan Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004, yang dilanjutkan dengan 
Standar Isi yang lebih dikenal dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) tahun 2006.  
  
Dari segi dokumen, muatan kurikulum yang berlaku saat ini telah memuat gagasan-
gagasan belajar aktif untuk menumbuhkembangkan beragam kompetensi dalam diri 
peserta didik. Pendekatan yang dituntut dalam implementasi kurikulum ini pun 
adalah pendekatan belajar aktif. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa 
pendekatan ini telah diterapkan pada sejumlah sekolah, namun secara keseluruhan 
realisasi pendekatan ini belum memenuhi harapan. Karena itu, pendekatan ini perlu 
didorong dan digalakkan dengan melibatkan berbagai stakeholders, yaitu para 
guru, kepala sekolah, pengawas, Tim Pengembang Kurikulum (TPK) 
provinsi/kabupaten/kota dan pengambil keputusan pada tingkat dinas pendidikan 
kabupaten/kota dan provinsi hingga ke tingkat unit-unit utama pusat.  
 
Upaya ini penting dan strategis guna mendidik peserta didik kita agar mampu 
berpikir dan bertindak secara kreatif. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah 
harapan bahwa implementasi pendekatan belajar aktif akan mendorong 
tumbuhkembangnya kreativitas dan semangat kewirausahaan, sekaligus 
mendorong cita-cita pendidikan budaya dan karakter bangsa di arena pendidikan di 
tanah air. Tujuan ini akan berhasil dicapai jika para pendidik menitikberatkan 
motivasi belajar dalam diri peserta didik.  
 
Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah 
pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang seyogianya diterapkan adalah 
pendekatan yang memotivasi peserta didik agar dapat belajar bagaimana belajar. 
Namun, para guru tidak akan mampu melaksanakan tugas seperti yang diharapkan 
jika mereka tidak dilatih mempraktikkan pendekatan belajar aktif. Sebubungan 
dengan niat itu, implementasi belajar aktif tidak akan kokoh dan tidak akan mampu 
bertahan jika tidak diterapkan manajemen berbasis sekolah yang andal. Karena itu, 
gagasan pendekatan belajar aktif hendaknya selalu dikaitkan dengan pembinaan 
manajemen berbasis sekolah (MBS). 
 
Buku ini disusun oleh Balitbang Diknas sebagai pedoman yang dapat dipakai untuk 
membina para guru, kepala sekolah, pengawas dan TPK serta komponen unit 
utama terkait melalui beragam cara, seperti training of trainers (TOT), penataran, 
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kegiatan KKG dan MGMP, inhouse training (pendampingan), studi banding, dan 
magang.  
 
Buku ini merupakan salah satu dari beberapa buku yang ditulis mengenai 
pendekatan belajar aktif, yaitu: 
1. Buku I: Panduan Pengembangan Pendekatan Belajar Aktif 
2. Buku II: Metodik Umum Pendekatan Belajar Aktif 
3. Buku III A : Peta Kompetensi dan Paket Pelatihan SD 
4. Buku III B : Peta Kompetensi dan Paket Pelatihan SMP 
5. Buku III C : Peta Kompetensi dan Paket Pelatihan SMA 
 
Beragam bentuk pembinaan ini akan efektif jika bertumpu kepada pembinaan pada 
tingkat akar rumput, pembinaan di tingkat sekolah yang dikenal dengan istilah 
inhouse training. Melalui strategi inhouse training akan diperoleh guru fasilitator, 
kepala sekolah, pengawas dan tim pengembang kurikulum (TPK) yang potensial 
yang mampu berperan sebagai tutor dan fasilitator dalam berbagai bentuk 
pembinaan tersebut.  
 
Semoga buku ini bermanfaat dalam upaya kita mendinamisasi pelaksanaan 
pendekatan belajar aktif. 
 
 

Jakarta, 11 Januari 2010 
 
 

Kepala Balitbang Diknas, 
 
 
 

Prof. Dr. H. Mansyur Ramly 
NIP 195408261981031001 
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BAB I. 
PENDAHULUAN 

 
Keberhasilan kegiatan peningkatan mutu di sekolah tergantung pada 

kemampuan mereka yang berkait erat dengan kegiatan belajar-mengajar serta 

pengelola sekolah, yakni kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan tokoh 

masyarakat, serta pejabat yang terkait dengan bidang pendidikan.  

Guna menjembatani kesenjangan tersebut maka pemahaman dan pengertian 

para praktisi tentang belajar aktif perlu lebih diperdalam dan persepsi mereka 

juga perlu disamakan melalui pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu usaha 

pengembangan kapasitas yang telah lama dikenal dan dilaksanakan dalam 

rangka peningkatan mutu belajar-mengajar. Pelatihan juga merupakan salah 

satu forum untuk mengenalkan sesuatu pendekatan yang baru, baik itu 

pendekatan belajar-mengajar maupun pengelolaan sekolah. Di samping bahan 

pelatihan yang harus disiapkan secara baik, yang tidak kalah pentingnya 

daripada pelatihan itu sendiri ialah program atau kegiatan pendampingan yang 

harus senantiasa ditindaklanjuti setelah pelatihan selesai. 

Bahan pelatihan ini disiapkan untuk praktik-praktik yang baik dalam pendekatan 

belajar aktif. Di mana unit-unit yang dikembangkan tersebut merupakan praktik 

yang baik yang diidentifikasi dari unsur-unsur belajar aktif. Pelatihan unsur 

belajar aktif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan professional 

tenaga kependidikan.  

Dalam bahan pelatihan ini pada tiap pelajaran / sesi, digunakan satu kerangka 

yang amat sederhana, yang disebut ICARE. Sistem ICARE mencakup lima 

elemen kunci suatu pengalaman belajar yang baik untuk peserta didik, orang 

muda, maupun orang dewasa). ICARE adalah singkatan dari: Introduction, 

Connection, Application, Reflection, dan Extension. Penggunaan sistem 

ICARE memastikan bahwa para peserta pelatihan memiliki kesempatan 

mengaplikasi  apa yang telah mereka pelajari.  
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Dalam buku ini terdapat bahan pelatihan yang dikembangkan berdasarkan matA 

pelajaran di Sma dengan unsur-unsur belajar aktif, yaitu: 

1. Bab 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan subbab Mendiskusikan 

Masalah 

2. Bab 2 mata pelajaran Matematika dengan subbab Membaca Tabel dan 

Diagram 

3. Bab 3 mata pelajaran Fisika dengan subbab Gerak 

a. Pencernaan Manusia dan Hubungannya dengan Makanan dan 

Kesehatan 

4. Bab 4 mata pelajaran Kimia dengan subbab Larutan Elektrolit dan Non 

Elektrolit 

5. Bab 5 mata pelajaran Sejarah dengan subbab Mengapa terjadi interaksi 

budaya (akulturasi budaya) antara tradisi lokal, Hindu-Buddha dan Islam 

di Indonesia? 

6. Bab 6 mata pelajaran Ekonomi dengan subbab Mengapa Berwirausaha 

7. Bab 7 mata pelajaran Sosiologi dengan subbab Konflik dalam Kehidupan 

Sehari-hari 

8. Bab 8 mata pelajaran Antropologi dengan subbab Budaya Lokal 

9. Bab 9 mata pelajaran Seni Budaya dengan subbab Berkreasi Musik 

 

Bahan pelatihan ini akan memberikan dasar pengetahuan dan pengalaman tentang 

kedelapan komponen tersebut sehingga mereka yang langsung terlibat dapat 

menerapkan pengetahuan dan konsep-konsep baru dalam pengelolaan kelas dan 

sekolah mereka dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.  

Kedelapan bahan pelatihan ini nantinya merupakan suatu acuan yang akan digunakan 

dalam kegiatan pelatihan bagi para pelatih (TOT), baik tingkat nasional, provinsi maupun 

kabupaten/kota serta MGMP dalam mengembangkan belajar aktif 
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Semua unsur yang terlibat dalam pendidikan akan diberi pelatihan yang sama, walaupun 

kadar kedalaman pembahasannya akan disesuaikan menurut jenis tugas peserta 

pelatihan dari unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut antara lain ialah LPMP, P4TK, dinas 

pendidikan provinsi/kab/kota, kepala sekolah, guru, pengawas, komite sekolah, tokoh 

masyarakat serta jajaran pemerintah daerah. 

Dalam pelaksanaan pelatihan, para peserta yang terdiri atas berbagai pihak ini  bisa  

dijadikan dalam satu kelompok ataupun dipisah secara tersendiri-sendiri sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang ada. Namun, satu hal yang dipentingkan adalah adanya 

pengertian dan pemahaman di antara mereka. Untuk lebih menghayati tugas masing-

masing, mereka akan memperoleh persepsi mereka tentang tugas mereka serta 

harapan mereka terhadap belajar dan ini akan didiskusikan bersama. Dengan demikian 

tidak ada lagi sifat eksklusifisme. Mereka akan mengerti keterbatasan dan tugas masing-

masing kelompok sehingga diharapkan mereka lebih tahu tugasnya serta akan terjadi 

saling pengertian yang lebih baik tentang tugas masing-masing dalam menyikapi belajar 

aktif. 

Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan mampu: 

1. Belajar tentang pelaksanaan belajar aktif. 

2. Belajar tentang belajar aktif  yang mengembangkan tentang konsep belajar 

aktif, pengorganisasian kelas, belajar kooperatif, dan yang memperhatikan  

keragaman individu, misalnya laki-laki/perempuan, cepat belajar/ lambat 

belajar, atau sosial ekonomi tinggi/rendah, kerja kelompok, teknik bertanya, 

penempatan pajangan 

3. Mengenali karakteristik utama belajar aktif. 

4. Memahami pentingnya belajar aktif bagi peningkatan kualitas peserta didik. 

5. Mengevaluasi pelaksanaan belajar aktif serta mengidentifikasi 

hambatan/kesulitan dalam mengembangkan belajar aktif. 
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6. Meningkatkan peran serta komite sekolah dan masyarakat untuk mendukung belajar 

aktif. 

7. Pelibatan masyarakat untuk membantu peserta didik belajar aktif. 
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BAB II. 
PETA KOMPETENSI SEKOLAH MENENGAH ATAS  

 
BAHASA INDONESIA 
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KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA 
DAN 

KARAKTER 
BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF GAGASAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

X/1 Berbicara 
 
Mengungkapkan 
pikiran, 
perasaan, dan 
informasi melalui 
kegiatan 
berkenalan, 
berdiskusi, dan 
bercerita 
 

Mendiskusikan  
masalah (yang 
ditemukan dari 
berbagai berita, 
artikel, atau buku)   
 

• Bersahabat/ 
komunikatif 

• Tanggung 
jawab 

• Kepemimpinan • Bertanya jawab mengenai hal-hal yang 
perlu diperhatikan dalam diskusi 

• Memberikan pendapat, saran, komentar 
dalam diskusi (Bersahabat/komunikatif, 
kepemimpinan). 

• Mencari arti kata-kata sulit 
• Menulis ringkasan 
• Memberikan tanggapan dan pemecahan 

masalah terhadap ringkasan yang berisi 
permasalahan 

• Menyampaikan  ringkasan berita, artikel, 
atau buku dalam forum diskusi  

• Menyampaikan secara lisan sikap setuju 
dan tidak setuju dalam beberapa kalimat 
yang baik dan dengan sopan santun 
berbahasa (Bersahabat/komunikatif, 
kepemimpinan).  

• Menanggapi ringkasan isi berita, artikel, 
dan buku yang disampaikan oleh peserta 
diskusi 

• Memberikan bukti pendukung untuk 
memperkuat tanggapan  

• Mengajukan saran dan pemecahan 
masalah terhadap ringkasan isi yang 

Siswa dapat: 
• Menjelaskan hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam 
diskusi 

• Memberikan pendapat, 
usul, saran terhadap 
pemecahan masalah 
dalam diskusi sesuai 
dengan aturan berdiskusi 

• Mencari arti kata-kata 
sulit 

• Menulis ringkasan 
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KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA 
DAN 

KARAKTER 
BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF GAGASAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

disampaikan (Tanggung jawab). 
• Menyeleraskan perbedaan pendapat 

yang muncul dalam diskusi 
X/2 Menulis 

 
Mengungkapkan 
informasi melalui  
penulisan 
paragraf dan 
teks pidato 

Menulis gagasan 
untuk mendukung 
suatu pendapat 
dalam bentuk 
paragraf argumentatif 
  

• Bersahabat/ 
komunikatif 

• Kreatif 
 

• Kepemimpinan 
• Keorisinilan 

• Membaca contoh paragraf naratif 
• Mendiskusikan struktur paragraf  naratif 

(Bersahabat/komunikatif, kepemimpinan). 
• Menulis contoh paragraf naratif (Kreatif, 

keorisinilan). 
• Menggunakan kata ulang dalam paragraf 

naratif (Kreatif, keorisinilan). 
• Membacakan paragraph naratif yang 

telah disusun 
• Bertukar pekerjaan dengan teman untuk 

saling memberikan masukan/menyunting 
• Mendiskusikan paragraf naratif yang 

telah disunting teman (Kepemimpinan). 
 

Siswa dapat: 
• Mendaftar topik-topik 

yang dapat 
dikembangkan menjadi 
paragraf naratif 

• Menyusun kerangka 
paragraf naratif 
berdasarkan kronologi 
waktu dan peristiwa 

• Mengembangkan 
kerangka yang telah 
dibuat menjadi paragraf 
naratif  

• Menyunting paragraf 
naratif yang ditulis  teman 
berdasarkan kronologi, 
waktu, peristiwa, dan 
EYD 

• Menggunakan kata ulang 
dalam paragraf naratif 

XI/1 Membaca 
 
Memahami 
ragam wacana 
tulis dengan 
membaca 
intensif dan 

Menemukan 
perbedaan paragraf 
induktif dan deduktif 
melalui kegiatan 
membaca intensif  

• Bersahabat/ 
komunikatif 

• Kreatif 
 

• Kepemimpinan 
• Keorisinilan 

• Membaca contoh paragraf berpola 
deduktif dan induktif  

• Mendiskusikan ciri-ciri paragraf induktif 
dan deduktif (Bersahabat/komunikatif, 
kepemimpinan). 

• Menjelaskan perbedaan antara  paragraf 
deduktif dengan induktif  

Siswa dapat: 
• Menjelaskan ciri-ciri 

paragraf induktif dan 
deduktif 

• Menjelaskan perbedaan 
paragraf induktif dan 
deduktif 



KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA 
DAN 

KARAKTER 
BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF GAGASAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

membaca 
nyaring 
 

• Mengidentifikasi frasa nominal dalam 
paragraf induktif dan deduktif  

• Menulis contoh paragraf induktif dan 
deduktif (Kreatif, keorisinilan). 

• Menyunting paragraf induktif dan deduktif 
berdasarkan masukan teman atau guru 

• Menulis contoh paragraf 
induktif dan deduktif 

XI/2 Mendengarkan 
 
Memahami  
pendapat dan 
informasi  dari 
berbagai sumber 
dalam diskusi 
atau seminar 

Mengomentari 
pendapat seseorang 
dalam suatu diskusi 
atau seminar     

• Bersahabat/ 
komunikatif 

• Mandiri 

• Kepemimpinan • Mendengarkan/mengikuti diskusi atau 
seminar (Bersahabat/komunikatif, 
kepemimpinan). 

• Mencatat pokok-pokok pembicaraan 
dalam diskusi atau seminar 

• Merangkum pokok-pokok pembicaraan 
ke dalam beberapa kalimat (Mandiri). 

• Membandingkan rangkuman sendiri 
dengan rangkuman teman 

• Memperbaiki rangkuman berdasarkan 
masukan dari teman atau guru 

Siswa dapat: 
• Mencatat pokok-pokok 

pembicaraan: siapa yang 
berbicara dan apa isi 
pembicaraannya atau 
pendapatnya 

• Merangkum seluruh isi 
pembicaraan/pendapat 
ke dalam beberapa 
kalimat 

XII/1 Menulis 
 
Mengungkapkan 
pendapat, 
informasi, dan 
pengalaman 
dalam bentuk 
resensi dan 
cerpen 

Menulis cerpen  
berdasarkan 
kehidupan orang lain 
(pelaku, peristiwa, 
latar) 

• Kreatif 
• Bersahabat/ 

komunikatif 
• Gemar 

membaca 

• Keorisinilan 
• Kepemimpinan 

• Mendiskusikan pengertian penokohan, 
konflik, latar, sudut pandang, alur, dan 
tema dalam cerpen 
(Bersahabat/komunikatif, kepemimpinan) 

• Membaca contoh cerpen dan 
menentukan penokohan, konflik, latar, 
sudut pandang, alur, dan temanya 
(Gemar membaca). 

• Memilih kehidupan orang yang akan 
ditulis menjadi cerpen dan menentukan 
temanya 

• Menulis cerpen sesuai dengan tema yang 

Siswa dapat: 
• Memilih kehidupan orang 

lain yang akan ditulis 
• Menentukan tema 
• Menulis cerpen dengan 

mengembangkan  
penokohan, konflik, latar, 
sudut pandang, dan alur 
sesauai dengan tema 
yang telah dipilih 
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KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA 
DAN 

KARAKTER 
BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF GAGASAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

telah ditentukan (Kreatif, keorisinilan). 
• Membacakan cerpen yang telah ditulis di 

depan kelas 
• Mengomentari cerpen yang dibacakan 

teman, terutama mengenai penokohan, 
konflik, latar, sudut pandang, alur, dan 
tema (Bersahabat/komunikatif, 
kepemimpinan). 

XII/1 Berbicara 
 
Mengungkapkan 
informasi melalui 
presentasi 
program/proposa
l dan  pidato 
tanpa teks 

Berpidato tanpa teks 
dengan lafal,  
intonasi, nada, dan 
sikap yang tepat 

• Mandiri 
• Kreatif 
• Bersahabat/ 

komunikatif 

• Kepemimpinan 
• Percaya diri 

• Berdiskusi mengenai hal-hal yang perlu 
diperhatikan dalam berpidato 
(Bersahabat/komunikatif, kepemimpinan). 

• Menandai bagian-bagian informasi 
penting dan bagian informasi pendukung  
dalam sebuah pidato (Kreatif,) 

• Membacakan teks pidato dengan 
pemakaian intonasi  dan ekspresi yang 
tepat (Mandiri, bersahabat/komunikatif, 
percaya diri). 

• Menanggapi pembacaan teks pidato 
yang dilakukan teman 
(Bersahabat/komunikatif, kepemimpinan). 

Siswa dapat: 
• Menandai bagian-bagian 

yang merupakan 
informasi penting   

• Menandai bagian-bagian 
yang merupakan 
informasi pendukung 

• Membacakan teks pidato 
dengan  intonasi dan 
ekspresi yang tepat  
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MATEMATIKA 
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KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA 
DAN 

KARAKTER 
BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF GAGASAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

X/1 Memecahkan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
fungsi, persamaan 
dan fungsi kuadrat 
serta 
pertidaksamaan 
kuadrat 

Menggambar grafik 
fungsi aljabar 
sederhana dan fungsi 
kuadrat 

• Rasa ingin 
tahu 

• Mandiri 
• Kreatif 
• Kerja keras 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

• Percaya diri 
• Keorisinilan 

Contoh dicari melalui penugasan misal 
tentang parabola, lengkung jalan dsb 

• Memberi contoh 
penerapan fungsi kuadrat 
dalam kehidupan sehari-
hari 

• Menggambar sketsa 
fungsi kuadrat 

X/2 Menggunakan 
logika matematika 
dalam pemecahan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
pernyataan 
majemuk dan 
pernyataan 
berkuantor 

Menentukan nilai 
kebenaran dari suatu 
per-nyataan majemuk 
dan pernyataan 
berkuantor 

• Rasa ingin 
tahu 

• Mandiri 
• Kreatif 
• Kerja keras 
• Demokratis 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

• Percaya diri 
• Keorisinilan 

Dilakukan melalui diskusi Menganalisis kebenaran 
kalimat sehari-hari 

Diawali dengan penugasan mencari tabel 
dari media 

• Membaca nilai data dari 
tabel sehari-hari 

XI/1 Menggunakan 
aturan statistika, 
kaidah pencacahan, 
dan sifat-sifat 
peluang dalam 
pemecahan 
masalah 

Membaca data dalam 
bentuk tabel dan 
diagram batang, 
garis, lingkaran, dan 
ogive 

• Rasa ingin 
tahu 

• Mandiri 
• Kreatif 
• Kerja keras 
• Disiplin 
• Demokratis 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

• Percaya diri 
• Berani mengambil 

resiko 
• Keorisinilan 

Dilakukan dalam bentuk kerja kelompok • Mengumpulkan dan 
membuat tabel dari data 
sederhana melalui 
penyebaran formular 

XI/2 Menentukan 
komposisi dua 
fungsi dan invers 

Menentukan 
komposisi fungsi dari 
dua fungsi 

• Rasa ingin 
tahu 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

Dilakukan dalam bentuk diskusi kejadian 
yang bersifat komposisi. Misal  fungsi 
membuka baju baru mandi 

• Memberi contoh kejadian 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan 

 



KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA 
DAN 

KARAKTER 
BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF GAGASAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

komposisi suatu fungsi • Mandiri 
• Kreatif 
• Kerja keras 

• Percaya diri 
• Keorisinilan Dilakukan dalam bentuk kerja kelompok dan 

menyelesaikan lembar kerja tentang 
komposisi fungsi 

• Menentukan nilai hasil 
komposisi fungsi 

Dilakukan melalui diskusi tentang kejadian 
sehari-hari tentang vektor. Misal: gerak 
pesawat yang dipengaruhi arah angin dan 
gaya dorong 

• Menyatakan kejadian 
sehari-hari dalam bentuk 
vektor 

XII/1 Menggunakan 
konsep matriks, 
vektor, dan 
transformasi dalam 
pemecahan 
masalah 

Menggunakan sifat-
sifat dan operasi 
aljabar vektor dalam 
pemecahan masalah 

• Rasa ingin 
tahu 

• Mandiri 
• Kreatif 
• Kerja keras 
• Demokratis 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

• Percaya diri 
• Keorisinilan 

Dilakukan melaui contoh real. Misal: gerak 
saling mendorong dari dua orang 

• Melakukan operasi 
aljabar vektor dari 
kejadian sehari-hari  

Diawali dengan tugas mencari contoh 
penggunaan log sehari-hari. Misal: 
pengukuran gempa, intensitas cahaya dsb 

• Memberi contoh 
penggunaan log dalam 
kejadian sehari-hari 

XII/2 Menggunakan 
aturan yang 
berkaitan dengan 
fungsi eksponen 
dan logaritma dalam 
pemecahan 
masalah 

Menggunakan sifat-
sifat fungsi eksponen 
dan logaritma dalam 
pemecahan masalah 

• Rasa ingin 
tahu 

• Mandiri 
• Kreatif 
• Kerja keras 
• Demokratis 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

• Percaya diri 
• Keorisinilan Dilakukan dalam bentuk kerja kelompok dan 

menyelesaikan lembar kerja tentang log 
• Menentukan nilai log 
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FISIKA 
 

KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI  

KOMPETENSI 
DASAR  

NILAI BUDAYA DAN 
KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF  

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN  

INDIKATOR  

Kelas X/ 
Semester 1 

1. Menerapkan  
konsep  
besaran fisika 
dan 
pengukurann
ya 

1.1  Mengukur 
besaran 
fisika 
(massa, 
panjang, 
dan waktu)  

1.2  Melakukan 
penjumlaha
n vektor 

 

• Jujur  

• Toleransi  

• Mandiri  

• Demokratis  

• Komunikatif  

• Tanggung jawab 

• Percaya diri 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

• Mendemonstrasikan 
penggunaan besaran-
besaran fisika dalam 
kehidupan sehari-hari 

• Mengkomunikasikan 
penggunaan besaran-
besaran fisika dalam 
kehidupan sejari-hari, 
seperti berdagang, 
membangun (gedung, 
jalan,  dan bangunan 
lainnya) 

• Mengkomunikasikan 
penggunaan besaran 
vektor dan skalar 

• Menentukan besaran fisika 
sebagai massa, panjang, 
dan waktu 

• Menentukan satuan 
besaran-besaran fisika 

• Membandingkan besaran 
dengan satuan yang sesuai 

• Membedakan  besaran 
vektor dan skalar 

• Menjumlahkan besaran 
skalar 

• Menjumlahkan besaran 
vektor 
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KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI  

KOMPETENSI 
DASAR  

NILAI BUDAYA 
DAN 

KARAKTER 
BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF  

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN  

INDIKATOR  

Kelas X/ 
Semester 2 

3. Menerapkan 
prinsip kerja 
alat-alat optik  

 

3.1 Menganalisis alat-
alat optik secara 
kualitatif dan 
kuantitatif  

3.2 Menerapkan alat-
alat optik dalam  
kehidupan 
sehari-hari  

• Jujur  

• Toleransi  

• Kerja keras 

• Mandiri  

• Demokratis 

• Rasa ingin tahu  

• Komunikatif  

• Tanggung 
jawab 

• Percaya diri 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

 Mendemonstrasikan sifat-
sitat cahaya 

 Mendemonstrasikan sifat-
sifat cermin dan lensa 

 Mengkomunikasikan sifat-
sifat lensa cembung dan 
cekung, dan 
pemanfaatannya bagi 
manusia 

 Membuat percobaan 
menentukan posisi 
bayangan benda di depan 
lensa cembung dan cekung 

 Mengkomunikasikan hasil 
percobaan  

 Membuat laporan hasil 
percobaan   

• Menentukan sifat-sifat 
cahaya 

• Menjelaskan sifat-sifat 
cermin  

• Menjelaskan sifat-sifat 
lensa 

• Menjelaskan sifat-sifat 
cermin cembung dan 
cekung 

• Menjelaskan sifat-sifat 
lensa cekung dan cembung 

• Menentukan letak 
bayangan benda di depan 
cermin 

• Menentukan letak 
bayangan benda di depan 
lensa   

  

 4.  Menerapkan 
konsep kalor 
dan prinsip 
konservasi 
energi pada 
berbagai 
perubahan 

4.1 Menganalisis 
pengaruh kalor 
terhadap suatu 
zat  

4.2 Menganalisis cara 
perpindahan 
kalor 

• Jujur  

• Toleransi  

• Kerja keras 

• Mandiri  

• Demokratis 

• Percaya diri 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

 Mengkomunkasikan 
pengertian kalor 

 Membuat percobaan  
pengaruh kalor terhadap 
suatu zat 

 Mengkomunikasikan hasil 

 Menjelaskan pengertian 
kalor 

 Menunjukkan pengaruh 
kalor terhadap suatu zat 

 Menjelaskan jenis-jenis 
perpindahan panas 



KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI  

KOMPETENSI 
DASAR  

NILAI BUDAYA 
DAN 

KARAKTER 
BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF  

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN  

INDIKATOR  

energi 4.3 Menerapkan asas 
Black dalam 
pemecahan 
masalah 

 

• Rasa ingin tahu  

• Komunikatif  

• Tanggung 
jawab 

percobaan  
 Membuat laporan hasil 

percobaan 
 Mengkomunikasikan jenis-

jenis perpindahan panas 
 Mendemonstrasikan cepat 

rambat panas pada suatu 
benda 

 Mengkomunikasikan 
pengertian Azas Black 

 Mengkomunikasikan  
penerapan Azas Black 
pada lingkungan sekitar 

 

 Menentukan cepat rambat 
panas suatu benda 

 Menjelaskan pengertian 
Asas Black 

 Menentukan keseimbangan 
panas pada suatu sistem    
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KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI  

KOMPETENSI 
DASAR  

NILAI BUDAYA 
DAN 

KARAKTER 
BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF  

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN  

INDIKATOR  

 5.  Menerapkan
konsep 
kelistrikan 
dalam 
berbagai 
penyelesaian 
masalah dan 
berbagai 
produk 
teknologi 

 5.1 Memformulasika
n besaran-
besaran listrik 
rangkaian 
tertutup 
sederhana (satu 
loop) 

5.2  
Mengidentifika
si penerapan 
listrik AC dan 
DC dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

5.3  Menggunakan 
alat ukur listrik  

  

• Jujur  

• Toleransi  

• Kerja keras 

• Mandiri  

• Demokratis 

• Rasa ingin tahu  

• Komunikatif  

• Tanggung 
jawab 

• Percaya diri 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

 Mendemonstrasikan 
cara merangkai listrik 
seri dan paralel 

 Membuat percobaan  
perbedaan kuat arus pada 
rangkaian seri dan paralel 

 Mengkomunikasikan hasil 
percobaan 

 Membuat laporan hasil 
percobaan 

 Mengkomunikasikan 
penggunaan rangkaian 
listrik di lingkungan sekitar 

 Mendemonstrasikan 
pengunaan alat ukur listrik 
pada suatu rangkaian  

 
 

 Merangkai rangkaian 
listrik seri dan paralel 

 Menghitung kuat arus 
pada rangkaian listrik 
seri dan paralel 

 Menjelaskan rangkaian 
listrik pada instalasi 

 Menunjukkan 
penerapan listrik pada 
beberapa alat di sekitar 

 Menentukan satuan 
dan alat ukur listrik 
yang sesuai  

 Memasang alat ukur 
listrik pada rangkaian  
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KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI  

KOMPETENSI 
DASAR  

NILAI BUDAYA 
DAN 

KARAKTER 
BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF  

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN  

INDIKATOR  

 6.  Memahami
konsep dan 
prinsip 
gelombang 
elektromagn
etik  

 6.1 Mendeskripsikan 
spektrum 
gelombang 
elektromagnetik 

6.2  Menjelaskan 
aplikasi 
gelombang 
elektromagnetik 
pada kehidupan 
sehari-hari 

 

• Jujur  

• Toleransi  

• Mandiri  

• Demokratis 

• Komunikatif  

• Tanggung 
jawab 

• Percaya diri 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

 Mengkomunikasikan 
gelombang elektromagnetik 
dan spektrumnya 

 Mengkomunikasikan 
penggunaan gelombang 
elektromagnetik pada alat-
alat sekitar 

 

 Menjelaskan gelombang 
elektromagnetik 

 Menyusun spektrum 
gelombang elektromagnetik 

 Menunjukkan penggunaan 
gelombang elektromagnetik 
pada alat-alat di sekitar 

 Menjelaskan prinsip kerja 
gelombang radio 
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KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI  

KOMPETENSI 
DASAR  

NILAI BUDAYA 
DAN KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHAA
N/ EKONOMI 

KREATIF  

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN  

INDIKATOR  

Kelas XI/ 
Semester 
2 

2.  Menerapkan 
konsep dan 
prinsip 
mekanika 
klasik 
sistem 
kontinu 
dalam 
menyelesaik
an masalah 

2.1 Menformulasikan 
hubungan antara 
konsep torsi, 
momentum 
sudut, dan 
momen inersia, 
berdasarkan 
hukum II Newton 
serta 
penerapannya 
dalam masalah 
benda tegar  

2.2 Menganalisis 
hukum-hukum 
yang 
berhubungan 
dengan fluida 
statik dan 
dinamik serta 
penerapannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

 

• Jujur  

• Toleransi  

• Kerja keras 

• Mandiri  

• Demokratis 

• Rasa ingin tahu  

• Komunikatif  

• Tanggung jawab 

• Percaya diri 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

 Mengkomunikaskan 
konsep torsi, momentum 
sudut, momen inersia 

 Membuat percobaan 
penerapan Hukum 
Archimedes 

 Mengkomunikasikan hasil 
percobaan  

 Membuat laporan hasil 
percobaan  

 Menjelaskan konsep torsi, 
dan hubungannya dengan 
momentum sudut dan 
momen inersia 

 Menjelaskan Hukum II 
Newton  

 Menjelaskan masalah 
benda  tegar 

 Menjelaskan Hukum 
Archimedes dan Hukum 
Pascal 

 Menjelaskan Hukum 
Bernoulli 

 Menunjukkan penerapan 
konep fluida static dan 
dinamik 
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KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI  

KOMPETENSI 
DASAR  

NILAI BUDAYA 
DAN KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHAA
N/ EKONOMI 

KREATIF  

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN  

INDIKATOR  

 3.   Menerapkan  
konsep 
termodinami
ka dalam 
mesin kalor 

 

3.1 Mendeskripsikan 
sifat-sifat gas 
ideal  
monoatomik  

3.2 Menganalisis 
perubahan 
keadaan gas 
ideal dengan 
menerapkan 
hukum  
termodinamika 

 

• Jujur  

• Toleransi  

• Mandiri  

• Demokratis 

• Komunikatif  

• Tanggung jawab 

• Percaya diri 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

 Mengkomunikasikan 
Hukum Gay Lussac, 
Hukum Charles 

 Mendemonstrasikan 
penerapan Hukum Boyle  

 Mendemonstrasikan 
beberapa contoh 
penerapan hukum 
Termodinamika 

 

 Menjelaskan Hukum Gay-
Lussac 

 Menjelaskan Hukum Boyle 
 Menjelaskan Hukum 

Charles 
 Menunjukan beberapa 

contoh penerapan Hukum 
Termodinamika 
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KELAS/ 

SEMESTER 
STANDAR 

KOMPETENSI  
KOMPETENSI 

DASAR  
NILAI BUDAYA 

DAN KARAKTER 
BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF  

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN  

INDIKATOR  

Kelas XII/ 
Semester 
1 

1. Menerapkan  
konsep dan 
prinsip gejala 
gelombang 
dalam 
menyelesaik
an masalah 

 

1.1 Mendeskripsikan 
gejala dan ciri-
ciri gelombang 
secara umum 

1.2 Mendeskripsikan 
gejala dan ciri-
ciri gelombang 
bunyi dan 
cahaya 

1.3 Menerapkan 
konsep dan 
prinsip 
gelombang bunyi 
dan cahaya 
dalam teknologi 

• Jujur  

• Toleransi  

• Mandiri  

• Demokratis 

• Komunikatif  

• Tanggung jawab 

• Percaya diri 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

 Mengkomunikasikan 
sifat-sifat gelombang 

 Mendemonstrasikan 
adanya gelombang bunyi 
dan gelombang 
elektromagnetik 

 Menjekaskan sifat-sifat 
gelombang 

 Menjelaskan gelombang 
mekanik (bunyi) 

 Menjelaskan gelombang 
elektromagnetik 

 Membedakan antara 
gelombang bunyi dengan 
gelombang elektromagnetik 

 Menunjukkan penerapan 
gelombang bunyi dan 
cahaya dalam teknologi 

Buku III.C : Peta Kompetensi dan Paket pelatihan SMA    18 
 



KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI  

KOMPETENSI 
DASAR  

NILAI BUDAYA 
DAN KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF  

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN  

INDIKATOR  

 2. Menerapkan
konsep 
kelistrikan 
dan 
kemagnetan 
dalam 
berbagai 
penyelesaian 
masalah dan 
produk 
teknologi 

  2.1 Memformulasikan 
gaya listrik, kuat 
medan listrik, 
fluks, potensial 
listrik, energi 
potensial listrik 
serta 
penerapannya 
pada keping 
sejajar 

2.2 Menerapkan 
induksi magnetik 
dan gaya 
magnetik pada 
beberapa produk 
teknologi 

2.3 Memformulasika
n konsep induksi 
Faraday dan 
arus bolak-balik 
serta 
penerapannya 

 

• Jujur  

• Toleransi  

• Mandiri  

• Demokratis 

• Komunikatif  

• Tanggung jawab 

• Percaya diri 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

 Mengomunikasikan kuat 
medan listrik dan 
potensiallistrik 

 Mendemonstrasikan 
terjadinya Induksi 
Faraday 

 Mengkomunikasikan 
hubungan antara induksi 
Faraday dengan arus 
bolak-balik  

 Menjelaskan kuat medan 
listrik dan potensial listrik 

 Menunjukkan hubungan 
antara gaya listrik dengan 
kuat medan listrik 

 Menunjukkan hubungan 
antara potensial listrik 
dengan energi potensial 
listrik 

 Menunjukkan terjadinya 
induksi Faraday 

 Menjelaskan hubungan 
antara induksi Faraday 
dengan arus bolak-balik 
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KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI  

KOMPETENSI 
DASAR  

NILAI BUDAYA 
DAN KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHAA
N/ EKONOMI 

KREATIF  

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN  

INDIKATOR  

Kelas XII/ 
Semester 
2  

3. Menganalisis 
berbagai 
besaran fisis 
pada gejala 
kuantum dan 
batas-batas 
berlakunya 
relativitas 
Einstein 
dalam 
paradigma 
fisika modern 

 

3.1 Menganalisis 
secara kualitatif 
gejala kuantum 
yang mencakup 
hakikat dan sifat-
sifat radiasi 
benda hitam 
serta 
penerapannya 

3.2 Mendeskripsikan 
perkembangan 
teori atom 

3.3 Memformulasikan 
teori relativitas 
khusus untuk 
waktu, panjang, 
dan  massa, 
serta kesetaraan 
massa dengan 
energi yang 
diterapkan 
dalam teknologi 

 

• Religius  

• Jujur  

• Toleransi  

• Mandiri  

• Demokratis 

• Komunikatif  

• Tanggung jawab 

• Percaya diri 

• Berorientasi tugas 
dan hasil 

 Mengkomunkasikan 
konsep radiasi benda 
hitam 

 Mengkomunikaskan 
keadaan kuanta energi 
pada gelombang 
elektromagnetik 

 Mengkomunikasikan 
Teori Atom Bohr 

  

 Menjelaskan gejala radiasi 
benda hitam 

 Menunjukkan keadaan 
kuanta energi pada 
gelombang elektromagnetik 

 Menjelaskan sejarah 
perkembangan teori atom 

 Menjelaskan Teori Atom 
Bohr untuk menjelaskan 
keadaan lintasan elektron 

 Menjelaskan teori relativitas 
khusus 

 Menunjukkan adanya 
kesetaraan massa dengan 
energi 
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KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI  

KOMPETENSI 
DASAR  

NILAI BUDAYA 
DAN KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHAA
N/ EKONOMI 

KREATIF  

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN  

INDIKATOR  

 4.  Menunjukkan 
penerapan 
konsep fisika 
inti dan 
radioaktivitas 
dalam 
teknologi dan 
kehidupan 
sehari-hari  

 

Mengidentifikasi  
karakteristik inti 
atom dan 
radioaktivitas   

4.2 Mendeskripsikan 
pemanfaatan 
radoaktif dalam 
teknologi dan 
kehidupan sehari-
hari  

 

Religius  
Jujur  
Toleransi  
Mandiri  
Demokratis 
Komunikatif  
Tanggung jawab 

Percaya diri 
Berorientasi tugas 

dan hasil 

Mengkomunikaikan 
karakteristik inti atom 

Mengkomunikasikan reaksi fisi 
dan fusi 

Mengkomunikasikan terjadinya 
radioaktivitas dan 
pemanfaatannya dalam 
teknologi 

Menjelaskan karakteristik inti 
atom 

Menjelaskan terjadinya reaksi 
fisi dan fusi 

Menjelaskan terjadinya 
radioaktivitas 

Menunjukkan pemanfaatan 
bahan radioaktif dalam 
teknologi 
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KIMIA 

 
KELAS/ SEM STANDAR 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI 

DASAR 
NILAI BUDAYA 

DAN KARAKTER 
BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF  

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

X/2 3. Memahami
sifat-sifat 
larutan non 
elektrolit dan 
elektrolit, 
serta reaksi 
oksidasi-
reduksi 

 3.1 
Mengidentifi
kasi sifat 
larutan non- 
elektrolit dan 
elektrolit 
berdasarkan 
data hasil 
percobaan.  

 

Jujur 
Kerja kera 
Toleransi 
Rasa ingin tahu 
Komunikatif 
Menghargai prestasi 
Tanggung Jawab 
Peduli lingkungan 
 

Percaya diri 
Berorientasi tugas dan 

hasil 
 
 
 

Mendiskusikan tentang pengertian larutan 
elektrolit dan non-elektrolit serta gejala 
yang menyertainya. 

Setiap kelompok merakit alat dan bahan 
yang akan digunakan. 

Merancang dan melaksanakan kegiatan 
percobaan untuk mengidentifikasi 
larutan elektrolit dan non elektrolit. 

Mendiskusikan dan mengisi lembar kerja 
yang diberikan dalam kelompok 
berdasarkan data percobaan dan 
bacaan, yaitu: 

jenis larutan 
penyebab kemampuan larutan elektrolit 

menghantarkan arus listrik. 
Mempresentasikan hasil diskusinya 

kepada kelompok yang lain 
(perwakilan kelompok). 

Memperbaiki laporan berdasarkan 
tanggapan siswa dan guru.. 

 

Unjuk kerja: 
Merakit alat dengan benar 
Merangkai zat yang akan 

diidentifikasi dengan benar 
Cara mengamati gejala 

dengan teliti (nyala, 
gelembung)  

 … dsb 
Laporan hasil percobaan 
Kebenaran kosep 

(berdasarkan pertanyaan 
di lembar kerja dan 
percobaan. 

 Kelengkapan isi laporan 
Cara menganalisis data 
Menyimpulkan berdasarkan 

data dan analisis. 
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SEJARAH 
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KELAS 
/ SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

BUDAYA & 
KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHA-
AN & EKONOMI 

KREATIF 

 
INDIKATOR KETERANGAN 

PEMBELAJARAN 

X/1 Memahami prinsip 
dasar ilmu sejarah. 

Menggunakan 
prinsip-prinsip dasar 
penelitian sejarah. 

Jujur, disiplin, kerja 
keras, mandiri, rasa 
ingin tahu, 
menghargai prestasi, 
peduli lingkungan, 
tanggung jawab 

• Percaya diri 
(keteguhan hati, 
optimis). 

• Berorientasi pada 
tugas (bermotivasi, 
tekun/tabah, 
bertekad, enerjik). 

• Pengambil resiko 
(suka tantangan, 
mampu memimpin) 

• Orientasi ke masa 
depan (punya 
perspektif untuk 
masa depan).  

• Melakukan prinsip-
prinsip ilmu sejarah 
dalam penelitian 
sederhana. 

Siswa diberi penugasan proyek 
untuk melakukan penelitian 
sederhana bagaimana 
mempersiapkan dan 
melakukan wawancara, 
observasi, dengan 
menggunakan prinsip-prinsip 
ilmu sejarah. 

X/2 Menganalisis 
peradaban Indonesia 
dan dunia. 

Menganalisis 
kehidupan awal 
masyarakat 
Indonesia. 

Kerja keras, kreatif, 
rasa ingin tahu, cinta 
tanah air, gemar 
membaca, peduli 
lingkungan, tanggung 
jawab 

• Percaya diri 
(keteguhan hati, 
optimis). 

• Berorientasi pada 
tugas (bermotivasi, 
tekun/tabah, 
bertekad, enerjik). 

• Pengambil resiko 
(suka tantangan, 
mampu memimpin) 

• Orientasi ke masa 
depan (punya 
perspektif untuk 
masa depan).  

• Menganalisis teori- 
teori tentang proses 
muncul dan 
berkembangnya 
kehidupan awal 
manusia dan 
masyarakat di 
kepulauan Indonesia. 

Siswa diberi penugasan seperti 
melakukan pencarian fakta dan 
data tentang kehidupan awal 
masyarakat Indonesia melalui 
referensi tercetak (buku, 
majalah, ensiklopedia) maupun 
non cetak (internet). Informasi 
tersebut dicatat dibuat laporan 
kemudian dilaporkan  melalui 
diskusi maupun tulisan 
(laporan tertulis). 



KELAS 
/ SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

BUDAYA & 
KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHA-
AN & EKONOMI 

KREATIF 

 
INDIKATOR KETERANGAN 

PEMBELAJARAN 
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XI/1 Menganalisis 
perjalanan bangsa 
Indonesia pada masa 
negara-negara 
tradisional. 

Menganalisis proses 
interaksi antara 
tradisi lokal, Hindu-
Buddha, dan Islam di 
Indonesia. 

Religius, jujur, 
toleransi, disiplin, 
kerja keras, mandiri, 
demokratis, rasa ingin 
tahu, semangat 
kebangsaan, cinta 
tanah air, menghargai 
prestasi, bersahabat, 
cinta damai, gemar 
membaca, peduli 
lingkungan, peduli 
sosial, tanggung 
jawab 

• Percaya diri 
(keteguhan hati, 
optimis). 

• Berorientasi pada 
tugas (bermotivasi, 
tekun/tabah, 
bertekad, enerjik). 

• Pengambil resiko 
(suka tantangan, 
mampu memimpin) 

• Orientasi ke masa 
depan (punya 
perspektif untuk 
masa depan).  

• Mendiskripsikan 
proses percampuran 
kepercayaan lokal, 
Hindu-Buddha, dan 
Islam dalam 
kehidupan 
keagamaan 
masyarakat di 
kerajaan-kerajaan 
bercorak Islam. 

Siswa dibagi menjadi 4/5 
kelompok diberi penugasan 
seperti melakukan pencarian 
fakta dan data tentang proses 
interaksi antara tradisi lokal, 
Hindu-Buddha, dan Islam di 
Indonesia melalui referensi 
tercetak (buku, majalah, 
ensiklopedia) maupun non 
cetak (internet). Bahan dicatat 
dibuat laporan kemudian 
dilaporkan  melalui diskusi 
maupun tulisan. Bisa juga 
hasilnya dituliskan atau dicetak 
dalam kertas besar kemudian 
masing-masing siswa / 
kelompok saling mengunjungi 
dan memberi komentar. 

XI/2 Menganalisis 
Perkembangan 
bangsa Indonesia 
sejak masuknya 
pengaruh Barat 
sampai dengan 
pendudukan Jepang. 

Menganalisis 
hubungan antara 
perkembangan 
paham-paham baru 
dan transformasi 
sosial dengan 
kesadaran dan 
pergerakan 
kebangsaan 

Religius, jujur, 
toleransi, disiplin, 
kerja keras, mandiri, 
demokratis, rasa ingin 
tahu, semangat 
kebangsaan, cinta 
tanah air, menghargai 
prestasi, bersahabat, 
cinta damai, gemar 
membaca, peduli 
lingkungan, peduli 
sosial, tanggung 
jawab 

• Percaya diri 
(keteguhan hati, 
optimis). 

• Berorientasi pada 
tugas (bermotivasi, 
tekun/tabah, 
bertekad, enerjik). 

• Pengambil resiko 
(suka tantangan, 
mampu memimpin) 

• Orientasi ke masa 
depan (punya 
perspektif untuk 
masa depan).  

• Menghubungkan 
paham liberalisme, 
sosialisme, 
panislamisme, 
demokrasi, dan 
nasionalisme  dengan 
munculnya ideologi 
nasionalis di Asia, 
Afrika, dan kesadaran 
kebangsaan 
Indonesia. 

Siswa ditugaskan mencari data 
dan informasi (bisa dibuat 
menjadi 3 kelompok) terkait 
Revolusi Prancis, Revolusi 
Amerika, dan Revolusi Rusia 
kemudian mencari hubungan 
dengan perkembangan 
pergerakan nasional 
Indonesia. Hasilnya diketik 
atau dituliskan pada kertas flip 
chart (kertas besar bila ada) 
kemudian dipajang dan 
masing-masing kelompok bisa 
saling mengunjungi untuk 
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KELAS 
/ SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

BUDAYA & 
KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHA-
AN & EKONOMI 

KREATIF 

 
INDIKATOR KETERANGAN 

PEMBELAJARAN 

memberi komentar atau 
mungkin bisa dipresentasikan. 

XII/1 Menganalisis 
perjuangan bangsa 
Indonesia Sejas 
proklamasi hingga 
lahirnya Orde Baru. 

Menganalisis 
perjuangan bangsa 
Indonesia dalam 
mempertahankan 
kemerdekaan dari 
ancaman disintegrasi 
bangsa terutama 
dalam bentuk 
pergolakan dan 
pemberontakan 
(antara lain: PKI 
Madiun 1948, DI/TII, 
Andi Aziz, RMS, 
PRRI, Permesta, G-
30-S/PKI) 

Religius, jujur, 
tolernsi, disiplin, kerja 
keras, kreatif, mandiri, 
demokratis, rasa ingin 
tahu, semangat 
kebangsaan, cinta 
tanah air, menghargai 
prestasi, bersahabat, 
cinta damai, gemar 
membaca, peduli 
lingkungan, peduli 
sosial, tanggung 
jawab. 

• Percaya diri 
(keteguhan hati, 
optimis). 

• Berorientasi pada 
tugas (bermotivasi, 
tekun/tabah, 
bertekad, enerjik). 

• Pengambil resiko 
(suka tantangan, 
mampu memimpin) 

• Orientasi ke masa 
depan (punya 
perspektif untuk 
masa depan).  

• Menghubungkan 
kebijakan ekonomi 
pemerintah dengan 
kondisi ekonomi 
nasional dan daerah 
sampai tahun 1965. 

Siswa ditugaskan mencari data 
dan informasi (bisa dibuat 
menjadi 3 atau 5 kelompok) 
terkait tentang kebijakan 
ekonomi pemerintah dan 
kondisi ekonomi nasional dan 
daerah sampai tahun 1965 
melalui referensi tercetak 
maupun non-cetak kemudian 
menghubungkan dengan 
munculnya pergolakan di 
beberapa daerah di Indonesia  
(PKI Madiun 1948, DI/TII, Andi   
Aziz, RMS, PRRI, Permesta,      
G-30-S/PKI).  Hasilnya diketik 
atau dituliskan pada kertas flip 
chart kemudian dipajang dan 
masing-masing kelompok bisa 
saling mengunjungi (metode 
kunjung kerja) untuk memberi 
komentar atau mungkin bisa 
dipresentasikan. 

XII/2 Menganalisis 
perkembangan 
sejarah dunia sejak 
Perang Dunia II 
sampai dengan 
perkembangan 
mutakhir. 

Menganalisis 
Perkembangan 
sejarah dunia dan 
posisi Indonesia di 
tengah perubahan 
politik dan ekonomi 
Internasional estela 
Perang Dunia II 

Religius, jujur, 
tolernsi, disiplin, kerja 
keras, kreatif, mandiri, 
demokratis, rasa ingin 
tahu, semangat 
kebangsaan, cinta 
tanah air, menghargai 
prestasi, bersahabat, 

• Percaya diri 
(keteguhan hati, 
optimis). 

• Berorientasi pada 
tugas (bermotivasi, 
tekun/tabah, 
bertekad, enerjik). 

• Pengambil resiko 

• Menghubungkan 
perkembangan sistem 
ekonomi internasional 
dengan perubahan 
politik dan ekonomi 
Indonesia. 

Siswa ditugaskan mencari data 
dan informasi (bisa dibuat 
menjadi 3 atau 5 kelompok) 
terkait tentang perkembangan 
sistem ekonomi internasional 
dengan perubahan politik dan 
ekonomi Indonesia. Hasilnya 
diketik atau dituliskan pada 



KELAS 
/ SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

BUDAYA & 
KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHA-
AN & EKONOMI 

KREATIF 

 
INDIKATOR KETERANGAN 

PEMBELAJARAN 

sampai dengan 
berakhirnya Perang 
Dingin. 

cinta damai, gemar 
membaca, peduli 
lingkungan, peduli 
sosial, tanggung 
jawab 

(suka tantangan, 
mampu memimpin) 

• Orientasi ke masa 
depan (punya 
perspektif untuk 
masa depan).  

kertas flip chart kemudian 
dipajang dan masing-masing 
kelompok bisa saling 
mengunjungi (metode kunjung 
kerja) untuk memberi komentar 
atau mungkin bisa 
dipresentasikan. 
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EKONOMI 
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA 
DAN KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSA
HAAN/ 

EKONOMI 
KREATIF 

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN INDIKATOR 

X/1 1. Memahami 
permasalahan 
ekonomi dalam 
kaitannya dengan 
kebutuhan manusia, 
kelangkaan  dan 
sistem ekonomi 

 

1.1 Mengidentifikasi 
kebutuhan manusia 

 
 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

• Kerja keras, 
jujur, saling 
menghargai, 
inovatif, 
percaya diri 

• Menggali  informasi  dari 
berbagai sumber tentang 
pengertian kebutuhan. 

• Mendiskusikan sumber-
sumber kebutuhan. 

• Membuat kesimpulan arti 
kebutuhan. 

• Menggali informasi tentang 
macam-macam kebutuhan . 

• Mendiskusikan sifat 
kebutuhan manusia. 

• Membedakan macam-macam 
kebutuhan menurut skala 
prioritas. 

• Mendeskripsikan 
pengertian kebutuhan 

• Mengidentifikasi 
bermacam-macam 
kebutuhan 

  1.2 Mendeskripsikan 
berbagai  sumber 
ekonomi yang langka 
dan kebutuhan 
manusia yang tidak 
terbatas 

 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

 • Mengkaji referensi tentang 
kelangkaan sumber ekonomi 

• Member contoh kelangkaan 
sumber daya 

• Mendiskusikan penyebab  
kelangkaan sumber daya  

• Mendiskusikan peran 
wirausaha dalam mengelola 
sumber daya yang langka. 

 
 
 
 

• Menjelaskan  konsep 
kelangkaan 

• Menjelaskan peran  
dalam mengelola sumber 
daya ekonomi yang 
langka 
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STANDAR 
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  1.3 Mengidentifikasi 
masalah pokok 
ekonomi , yaitu 
:tentang apa, 
bagaimana dan untuk 
siapa barang 
diproduksi. 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

 • Mendiskusikan tentang apa 
yang harus diproduksi. 

• Mendiskusikan tentang 
bagaimana barang diproduksi 

• Mendiskusikan untuk siapa 
barang diproduksi. 

• Menjelaskan tentang  apa 
, bagaimana, dan untuk 
siapa barang diproduksi. 

• Mengidentifikasi  ide-ide 
kreatif dalam  
memecahkan masalah 
pokok ekonomi. 

  1.4 Mengidentifikasi 
hilangnya 
kesempatan pada 
tenaga kerja bila 
melakukan produksi 
di bidang lain. 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

 • Mengkaji  referensi tentang 
biaya peluang 

• Membuat grafik biaya 
peluang 

• Mendiskusikan permasalahan  
ekonomi untuk menemukan  
konsep biaya peluang. 

• Menjelaskan  hilangnya 
kesempatan pada tenaga 
kerja bila melakukan 
produksi di bidang lain. 

  1.5 Mengidentifikasi  
sistem ekonomi unuk 
memecahkan 
masalah ekonomi. 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

 • Mendiskusikan  sistem 
ekonomi yang ada dan cara 
memecahkan masalah 
ekonomi melalui studi 
lapangan. 

• Mendeskripsikan peran  
pelaku ekonomi (rumah 
Tangga, perusahaan, 
pemerintah dan 
masyarakat luar negeri) 

• Mengidentifikasi sistem 
ekonomi yang ada dan 
cara memecahkan 
masalah ekonomi 

 2. Memahami konsep 
ekonomi dalam 
kaitannya dengan 
kegiatan ekonomi 
konsumen dan 
produsen 

2.1 Mendeskripsikan pola 
perilaku konsumen 
dan produsen dalam 
kegiatan ekonomi 

 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

• Kerja keras, 
jujur, saling 
menghargai 
orang lain, 
inovatif 

• Mengumpulkan informasi 
tentang perilaku konsumen 
dan produsen 

• Mendiskusikan  perilaku  
konsumen  dan produsen 
melalui studi pustaka 

• Mengkaji teori perilaku 

• Mendeskripsikan perilaku 
konsumen  dan produsen 

• Mendeskripsikan teori 
perilaku konsumen  

• Mendeskripsikan teori 
perilaku produsen 
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konsumen 
• Mengkaji teori perilaki 

produsen 
• Membuat kesimpulan teori 

prilaku konsumen dan 
produsen 

  2.2 Mendeskripsikan 
Circulair Flow 
Diagram 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

 • Mengkaji referensi dari 
berbagai sumber  tentang 
circular flow diagram  

• Membuat model diagram 
interksi pelaku ekonomi 
(Circulair Flow Diagram 

• Mendiskusika n manfaat 
diagram interksi  pelaku 
ekonomi (Circulair Flow 
Diagram)bagi pengambil 
kebijakan ekonomi 

• Mengkaji manfaat diagram 
interaksi pelaku ekonomi. 

• Membuat  model diagram 
interksi pelaku ekonomi 
(Circulair Flow Diagram) 

• Mengidentifikasi manfaat  
diagram interaksi pelaku 
ekonomi 

  2.3 Mendeskripsikan 
peran konsumen dan 
produsen. 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

 • Mengumpulkan informasi 
melalui studi pustaka .tentang 
peran pelaku ekonomi 

• Mendiskusikan peran pelaku 
ekonomi dalam kegiatan 
ekonomi. 

• Membuat digram arus uang 
• Menbuat diagram arus 

barang 
 
 

• Mengidentifikasi ciri-ciri 
pelaku ekonomi (rumah 
tangga, perusahaan, 
pemerintah dan 
masyarakat luar negeri. 
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 3. Memahami konsep 
ekonomi dalam 
kaitannya dengan 
permintaan, 
penawaran, harga 
keseimbangan, dan 
pasar. 

3.1 Mengidentifikasi 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
permintaan dan 
penawaran. 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

• Kerja keras, 
jujur, saling 
menghargai 
orang lain, 
inovatif 

• Mengkaji referensi tentang 
pengertian permintaan dan 
penawaran serta asumsi-
asumsinya 

• Mendiskusikan faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
permintaan dan penawaran 
barang/jasa serta asumsi-
asumsinya. 

• Membuat tabel dan grafik 
fungsi permintaan dan 
penawaran. 

• Mendefinisikan arti 
permintaan dan 
penawaran barang/jasa 
serta asumsi-asumsinya. 

• Menjelaskan faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
permintaan  dan 
penawaran barang/jasa 
serta asumsi-asumsinya. 

• Membuat  tabel  dan 
grafik fungsi permintaan 
dan penawaran. 

  3.2  Menjelaskan hukum 
permintaan dan 
penawaran 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

 • Menjelaskan hukum 
permintaan 

• Menjelaskan hokum 
penawaran 

• Menjelaskan  hukum 
permintaan dan 
penawaran serta asumsi-
asumsinya 

  3.2 Mendeskripsikan 
pengertian harga dan 
jumlah keseimbangan 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

 • Mengkaji  referensi tentang 
proses terbentuknya harga 
keseimbangan pasar 

• Membuat grafik harga 
keseimbangan  pasat 

• Menjelaskan harga 
keseimbangan pasar. 

• Menjelaskan proses 
terbentuknya  harga 
keseimbangan pasar 

• Membuat grafik harga 
keseimbangan  pasar 

  3.3 Mendeskripsikan   
berbagai bentuk 
pasar 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

 • Mengkaji referensi  tentang 
pengertian dan bentuk pasar 
barang 

• Memberikan contoh bentuk  
pasar barang 

 
 

• Mendeskripsikan  
pengertian  pasar barang 

• Mendeskripsikan 
berbagai bentuk pasar 
barang 
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  3.4 Mendeskripsikan  
pasar input 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

 • Mengkaji referensi  tentang 
pengertian dan bentuk pasar 
input 

• Memberikan contoh bentuk  
pasar input. 

• Mendeskripsikan  
pengertian  pasar input 

• Mendeskripsikan 
berbagai bentuk pasar 
input 

X/2 4. Memahami kebijakan 
pemerintah dalam 
bidang ekonomi 

4.1 Mendeskripsikan 
perbedaan antara 
ekonomi mikro dan 
makro  

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

• Kerja keras, 
jujur, saling 
menghargai 
orang lain, 
inovatif 

• Mendiskusikan  perbedaan 
ekonomi mikro dan ekonomi 
makro 

• Menjelaskan kebijakan 
pemeintah yang bersifat  
mikro dan makro 

• Menjelaskan pengertian 
ekonomi mikro dan 
ekonomi makro 

• Menjelaskan kebijakan 
pemerintah  yang bersifat  
mikro dan makro 

  4.2 Mendeskripsikan 
masalah-masalah 
yang dihadapi 
pemerintah di bidang 
ekonomi 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

 • Mendiskusikan konsep dan 
tujuan pembangunanekonomi 

• Mendiskusikan 
permasalahan-permasalahan 
pembangunan ekonomi yang 
dialami di Indonesia 

• Memberi contoh keberhasilan 
dan kegagalan pembangunan 
konomi 

• Mendeskripsikan 
pembangunan ekonomi 

• Mengidentifikasi 
permasalahan-
permasalahan 
pembangunan ekonomi 
yang dialami di Indonesia 

• Mengidentifikasi 
keberhasilan dan 
kegagalan pembangunan 
konomi 

 5. Memahami Produk 
Domestik Bruto(PDB), 
Produk Domestik 
Regional Bruto 
(PDRB), Pendapatan 
Nasional Bruto (PNB)), 
Pendapatan Nasional 
(PN) 

5.1 Menjelaskan konsep 
PDB, PDRB, PNB, 
PN 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

• Kerja keras, 
jujur, saling 
menghargai 
orang lain, 
inovatif 

• Mengkaji istilah PDB, PDRB, 
PNB, PN 

• Mendiskusikan  komponen-
komponen pendapatan 
nasional 

•  
• Menjelaskan komponen 

Pendapatan Nasional 
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  5.2 Menjelaskan manfaat 
perhitungan 
pendapatan nasional 

  • Mengumpulkan infomasi 
manfaat perhitungan 
pendapatan nasional. 

• Mendiskusikan manfaat 
perhitungan pendapatan 
nasional 

• Mengidentifikasi manfaat 
perhitungan pendapatan 
nasional 

  5.3 Membandingkan 
PDB dan pendapatan 
perkapita Indonesia 
dengan Negara lain 

  • Mencari informasi  untuk 
membandingkan PDB dan 
pendapatan perkapita 
Indonesia dengan Negara 
lain 

• Mendiskusikan manfaat 
membandingkan  PDB dan 
pendapatan perkapita 
dengan Negara lain 

• Membandingkan PDB 
dan pendapatan 
perkapita Indonesia 
dengan Negara lain 

  5.4 Mendeskripsikan 
indeks harga dan 
inflasi 

  • Mengkaji referensi  tentang 
pengertian Indeks harga dan 
Inflasi 

• Mengumpulkan informasi  
dari berbagai sumber tentang 
indeks harga harga 
konsumen dan Indeks harga 
Produsen di beberapa daerah 

• Menghitung Indeks Harga 
Konsumen 

• Mendiskusikan penyebab 
inflasi dan cara 
penanggulangannya 

• Mendiskusikan dampak 
inflasi terhadap 

• Menjelaskan pengertian 
indeks harga dan inflasi 

• Mengidentifikasi macam-
macam indeks harga dan 
inflasi 
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perekonomian dan 
masyarakat 

 6. Memahami konsumsi 
dan investasi 

6.1 Mendeskripsikan 
fungsi konsumsi dan 
fungsi tabungan 

 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

 • mengkaji referensi fungsi 
konsumsi 

• mendiskusikan  fackor-faktor 
yang mempengaruhi 
konsumsi 

• membuat tabel dan grafik 
fungs konsumsi 

• mengkaji referensi tentang 
fungsi Tabungan 

• mendiskusikan factor-fktor 
yang mempengaruhi 
tabungan 

• membuat tabel dan grafik 
fungsi tabungan 

• menunjukkan hubungan 
antara fungsi konsumsi 
dan Tabungan 

  6.2 Mendeskripsikan 
kurva permintaan 
investasi 

  • Mengkaji referensi tentang 
pengertian investasi 

• Memberi contoh hubungan 
fungsi tabungan, konsumsi 
dan investasi dalam bentuk 
tabel  

• Member contoh beberapa 
penggunaan fungsi 
matematis dan statistik  
untuk menjelaskan 
permintaan investasi. 

 7. Memahami uang dan 
perbankan 

7.1 Menjelaskan konsep 
permintaan dan 
penawaran uang 

7.2 Membedakan peran 
bank umum dan bank 
sentral. 

7.3 Mendeskripsikan 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

 • Mengkaji referensi tentnag 
pengerian permintaan uang 

• Mendiskusikan motiv-motif 
permintaan uang oleh 
mayarakat 

• Mengkaji referensi tentang 
penawaran uang 

• Mendiskusi pengertian uang 

• Mengidentifikasi faktor-
faktor  yang 
mempengaruhi 
permintaan dan 
penawaran uang. 

• Membedakan fungsi bank 
umum dan bank sentra. 

• Menjelaskan kebijakan 
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kebijakan pemerintah 
di bidang moneter 

beredar, Uang kuasi 
• Mendiskusikan factor yang 

mempengaruhi M1, M2 
• Mengkaji referensi tentang 

fungsi bank umum dan bank  
• Mendiskusikan kebijakan 

pemerintah di bidang 
moneter 

• Member contoh kebijakan 
pemerintah di bidang 
moneter 

pemerintah di bidang 
moneter. 

• Memberi contoh 
kebijakan pemerintah di 
bidang moneter. 

XI/1 1. Memahami kondisi 
ketenagakerjaan dan 
dampaknya terhadap 
pembangunan 
ekonomi 

1.1 Mengklasifikasi 
ketenagakerjaan 

1.2 Mendeskripsikan 
tujuan pembangunan 

1.3 Mendiskusikan 
proses pertumbuhan 
ekonomi 

 
 
 
 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

• Kerja keras, 
jujur, saling 
menghargai 
orang lain, 
inovatif 

• Mengumpulkan informasi 
tentang angkatan kerja, 
tenaga kerja , dan 
kesempatan kerja. 

• Mengkaji informasi tentang 
angkatan kerja, tenaga kerja , 
dan kesempatan kerja 

• Mendiskusikan perbedaan 
angkatan kerja, tenaga kerja , 
dan kesempatan kerja 

• Mengkaji referensi tentang 
arti, tujuan pembaagunan 
ekonomi serta faktor-faktor 
yang mempengaruhinya 

• Mendiskusikan keberhasilan 
dan kegagalan pembangunan 
ekonomi 

• Membuat kesimpulan hasil 
diskusi. 

• Menguraikan angkatan 
kerja, tenaga kerja, dan 
kesempatan kerja 

• Membedakan angkatan 
kerja, tenaga kerja dan 
kesempatan kerja 

• Menjelaskan  tujuan 
pembangunan 

• Mengidentifikasi factor-
faktor yang 
mempengaruhi 
pembangunan ekonomi 

• Memberi contoh 
keberhasilan dan 
kegagalan pembangunan 
ekonomi 

• Mendefinisikan 
pertumbuhan ekonomi 

• Mengidentifikasi ciri-ciri 
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• Mengkaji referensi tentang 
pertumbuhan ekonomi 

• Mendiskusikan ciri-ciri 
pertumbuhan ekonomi 

• Mendiskusikan perbedaan 
antara pembangunan 
ekonomi dan pertumbuhan 
ekonomi. 

• Membuat kesimpulan hasil 
diskusi. 

pertumbuhan ekonomi 

  1.4 Mendeskripsikan 
pengangguran 
beserta dampaknya 
terhadap terhadap 
pembangunan 
nasional. 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

•  • Mengkaji referensi tentang 
pengertian pengangguran , 
jenis pengangguran dan 
penyebabnya. 

• Mendiskusikan masalah 
pengangguran di Indonesia 
dan  dampaknya terhadap 
pembangunan ekonomi 

• Mendiskusikan cara-cara 
mengatasi masalah 
pengangguran. 

• Membuat kesimpulan hasil 
diskusi. 

• Mendeskripsikan 
pengangguran. 

• Mengidentifikasi jenis-
jenis pengangguran dan 
sebab-sebabnya. 

• Mengidentifikasi dampak 
pengangguran terhadap 
pembangunan ekonomi 
yang dialami Indonesia. 

• Mendeskripsikan cara-
cara mengatasi masalah 
pengangguran . 

 2.  Memahami APBN dan  
    APBD 

2.1 Menjelaskan 
pengertian, fungsi, 
tujuan APBN dan 
APBD dan tujuan  

2.2 Mengidentifikasi 
sumber-sumber 
penerimaan 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

• Kerja keras, 
jujur, saling 
menghargai 
orang lain, 
inovatif 

• Mengkaji referensi tentang  
arti, fungsi dan tujuan APBN 
dan APBD 

• Merumuskan arti, fungsi dan 
tujuan APBN dan APBD 

• Memberi  contoh penerapan 
fungsi APBN/APBD 

• Menguraikan arti, fungsi 
dan tujuan APBN dan 
APBD 

• Mengidentifikasi sumber-
sumber pendapatan 
Negara dan daerah. 

• Menguraikan pengaruh  
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pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah  

2.3 Mendeskripsikan 
kebijakan pemerintah 
di bidang fiskal 

 

• Studi kasus tentang 
penerapan fungsi 
APBN/APBD 

• Mendiskusikan pengaruh 
APBN dan APBD terhadap 
perekonomian 

• Mengkaji referensi tentang 
sumber-sumber pendapatan 
negara dan daerah. 

• Mendiskusikan fungsi  
pemerintah pusat dan daerah 

• Studi kasus tentang  
permasalahan –permasalahn 
yang berkaitan dengan 
penerimaan Negara dan 
daerah 

• Mengkaji referensi tentang 
pengertian pajak dan 
fungsinya,jenisnya dan 
macam pungutan resmi 
lainnya 

• Mendiskusikan perbedaan 
pajak dan pungutan resmi  
lainnya 

• Menghitung pajak 
penghasilan dengan 
menggunakan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku sekarang. 

• Mendiskusikan pentingnya 

sumber-sumber 
pendapatan   terhadap 
perekonomian. 

• Mendiskripsikan 
pengertian pajak,   fungsi 
dan jenisnya . 

• Memberikan sa 
pentingnya kesadaran 
masyarakatdalam 
membayar pajak 
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pajak bagi perekonomian 
• Mendiskusikan  kesadaran 

masyarakat dalam membayar  
pajak. 

  2.4 Mengidentifikasi 
jenis-jenis 
pengeluaran 
pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah 

•  •  • Mengkaji referensi tentang 
pengeluaran pemerintah 
pusat dan daerah. 

• Membedakan pengeluaran 
pemerintah pusat dan 
daerah. 

• Mendiskusikan pengaruh 
pengeluaran pemerintah 
pusat terhadap 
perekonomian. 

• Menunjukkan jenis-jenis 
pembelanjaan (budget) 
pemerintah pusat dan 
daerah. 

• Menidentifikasi pengaruh 
pengeluaran pemerintah 
pusat dan daerah 
terhadap perekonomian 

 3. Mengenal pasar modal 3.1 Mengenal jenis 
produk bursa efek 

3.2 Mendeskripsikan 
mekanisme kerja 
bursa efek 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

•  • Mengkaji referensi tentang 
pasar modal dan pasar uang 

• Membedakan pasar uang 
dan pasar modal 

• Mengkaji jenis produk bursa 
efek  melalui kunjungan  atau 
mendatangkan nara sumber. 

• Menjelaskan mekanisme 
kerja Bursa efek 

• Membuat kesimpulan dari 
hasil kajian tentang bursa 
efek 

• Mendiskusikan pihak-pihak  
yang berperan dalam bursa 
efek 

• Simulasi mekanisme  kerja di 

• Mendeskripsikan konsep 
pasar modal 

• Mengidentifikasi jenis 
produk dalam bursa efek 
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bursa efek. 
 4. Memahami  

    perekonomian terbuka 
4.1 Mengidentifikasi 

manfaat, keuntungan 
dan factor-faktor 
pendorong 
perdagangan 
internasional. 

4.2 Mengidentifikasi kurs   
tukar valuta asing 
dan neraca 
pembayaran. 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

• Kerja keras, 
jujur, saling 
menghargai 
orang lain, 
inovatif 

• Mengkaji referensi tentang 
pengertian, manfaat, 
keuntungan dan faktor-faktor 
yang mendorong terjadinya 
perdagangan internasional 

• Studi kasus tentang 
hambatan perdagangan 
internasional 

• Mngkaji referensi tentang 
keunggulan absolut  dan 
keunggulan komparatif 

• Mendisdusikan perbedaan 
keunggulan absolute dan 
keunggulan komparatif. 

• Menjelaskan pengertian 
valuta asing 

• Mendiskusikan sebab-sebab 
terjadinya perubahan nilai 
tukar rupiah terhadap valuta 
asing. 

• Mengkaji referensi tentnag 
pengertian neraca 
pembayaran  (Balance of  
Payment) 

• Membahas komponen-
komponen  neraca 
pembayaran 

• Mendeskripsikan 
pengertian , manfaat, 
keuntungan perdagangan 
internasional. 

• Menjelaskan  keunggulan 
absolute dan keunggulan 
komparatif. 

• Menjelaskan sebab-
sebab terjadinya 
perubahan nilai tukar 
rupiah terhadap valuta 
asing. 

• Menjelaskan fungsi 
neraca pembayaran 

  4.3 Menjelaskan konsep 
tariff, kuota, larangan 

  • Mendiskusikan kebijakan 
pemerintah di bidang 

• Menghitung nilai tukar 
valuta asing terhadap 
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ekspor, larangan 
impor, subsidi, premi, 
diskriminasi harga 
dan dumping 

perdagangan internasional 
• Memberi contoh tarif, kuota, 

larangan ekspor, larangan 
impor, subsidi, premi, 
diskriminasi harga dan 
dumping. 

kurs yang berlaku 
• Menjelaskan pengertian  

tariff, kuota, larangan 
ekspor, larangan impor, 
subsidi, premi, 
diskriminasi harga dan 
dumping 

  4.4 Menjelaskan 
pengertian devisa, 
fungsi devisa dan 
tujuan 
penggunaannya 

  • Mengkaji referensi arti , 
fungsi dan tujuan devisa. 

• Mendiskusikan sumber-
sumber devisa. 

• Mengkaji referensi alat-alat 
pembayaran internasional. 

• Menjelaskan pengertian , 
fungsi dan tujuan devisa 

• Mengidentifikasi sumber-
sumber devisa 

• Mengidentifikasi alat-alat 
pembayaran internasional 

XI/2 5.  Memahami penyusunan   
     siklus akuntansi  
     perusahaan jasa 

5.1 Mendeskripsikan 
akuntansi sebagai 
sistem informasi. 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 
orang lain, 
inovatif 

• Kerja keras, 
jujur, saling 
menghargai 
orang lain, 
inovatif 

• Mengkaji referensi dari 
berbagai sumber  tentang 
akuntansi sebagai sebagai 
sistem informasi. 

• Menyimpulkan akuntansi 
sebagai sebagai sistem 
informasi. 

• Mendefinisikan 
pengertian dasar 
akuntansi. 

• Menunjukkan proses 
kegiatan akuntansi 

• Menerapkan akuntansi 
sebagai system 
informasi. 

• Mengidentifikasi 
kegunaan informasi 
akuntansi bagi masing-
masing pemakai 
(manjemen, pemilik, 
calon investor, kreditur, 
pemerintah/pajak, 
karyawan) 

• Mengklasifikasi macam-
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macam bidang 
spesialisasi akuntansi 

• Mengidentifikasi bidang 
garapan akuntan publik, 
akuntan pemerintahan, 
akuntan pendidik dan 
akuntan internal. 

• Mengidentifikasi etika 
profesi akuntan. 

• Menjelaskan dasar 
hokum pelaksanaan 
pembukuan di Indonesia. 

  5.2 5.2 Menafsirkan 
persamaan akuntansi 

  • Mengkaji referensi tentang 
Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK). 

• Mengkaji referensi tentang 
transaksi keuangan. 

• Menjelaskan pedoman 
persamaan akuntansi 

  5.3 Mencatat transaksi 
berdasarkan 
mekanisme debit dan 
kredit 

  • Mengumpulkan dokumen  
sumber pencatat. 

• Menggolong-golongkan 
akun/perkiraan. 

• Menerapkan rumus 
persamaan dasar akuntansi 
berdasarkan  aturan Debit/ 
Kredit. 

• Menerapkan rumus 
persamaan dasar 
akuntansi berdasarkan  
aturan Debit/ Kredit. 

  5.4 Mencatat transaksi 
/dokumen kedalam 
jurnal umum 

  • Mendiskusikan hubungan 
fungsional tiap rekening 
dalam jurnal umum dengan 
mengkaji sumber bahan. 

• Menganalisis bukti 
transaksi keuangan / 
bukti pencatatan. 

• Menjurnal transaksi 
keuangan. 



KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA 
DAN KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSA
HAAN/ 

EKONOMI 
KREATIF 

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN INDIKATOR 

Buku III.C : Peta Kompetensi dan Paket pelatihan SMA    41 
 

  5.5 Melakukan posting 
dari jurnal ke buku 
besar 

  • Mengkaji referensi untuk 
memindahbukukan (posting) 
jurnal ke buku besar. 

• Memindahbukukan 
(posting) jurnal ke buku 
besar 

  5.6 Membuat ikhtisar 
siklus akuntasi 
perusahaan jasa 

  • Mengkaji sumber bahan 
tahapan pencatatan . 

• Menerapkan tahapan 
pencatatan transaksi 
perusahaan jasa. 

• Mengkaji sumber bahan 
tahapan pengikhtisaran.  

• Menerapkan tahapan 
pengikhtisaran transaksi 
pada perusahaan jasa. 

• Mengkaji sumber bahan 
tahapan pelaporan. 

• Menerapkan tahapan 
pelaporan transaksi pada 
perusahaan jasa. 

• Menerapkan tahapan 
pencatatan transaksi 
perusahaan jasa  

• Menerapkan tahapan 
pengikhtisaran transaksi 
pada perusahaan jasa 

• Menerapkan tahapan 
pelaporan transaksi pada 
perusahaan jasa. 

  5.7 Menyusun   laporan 
keuangan 
perusahaan   jasa. 

  • Mengkaji sumber bahan. 
• Menerapkan tahap pelaporan 

transaksi pada perusahaan 
jasa. 

• Menyusun laporan 
keuangan. 

XII/1 1. Memahami penyusunan  
    siklus akuntansi  
    perusahaan dagang 

1.1 Mencatat transaksi / 
dokumen ke dalam 
jurnal khusus 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

• Kerja keras, 
jujur, saling 
menghargai 
orang lain, 
inovatif 

• Mendiskusikan definisi dan 
ciri-ciri perusahaan dagang 

• Mendiskusikan 
pengklasifikasian akun-akun 
khusus dan pada perusahaan 
dagang 

• Menerapkan tahapan 
pencatatan transaksi 

• Menafsirkan definisi 
perusahaan dagang. 

• Mengklasifikasi akun-
akun khusus yang 
dijumpai pada 
perusahaan dagang. 

• Mencatat transaksi ke 
jurnal khusus. 
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perusahaan dagang dengan 
mengkaji sumber bahan. 

• Mencatat transaksi 
keuangan ke dalam buku 
besar pembantu. 

  1.2 Melakukan posting 
dari jurnal khusus ke 
buku besar 

  • Mengkaji referensi untuk 
memindahbukukan (posting) 
jurnal ke buku besar 

• Memindahbukukan 
(posting) jurnal khusus ke 
buku besar 

  1.3 Menghitung harga 
pokok penjualan 

  • Mengkaji referensi untuk 
menghitung harga pokok 
penjualan 

• Menghitung harga pokok 
penjualan 

  1.4 Membuat ikhtisar 
siklus akuntansi 
perusahaan dagang. 

  • Mengkaji sumber bahan 
tahapan pencatatan. 

• Menerapkan tahapan 
pencatatan transaksi 
perusahaan dagang.  

• Mengkaji sumber bahan 
tahapan pengikhtisaran.  

• Menerapkan tahapan 
pengikhtisaran transaksi 
pada perusahaan dagang. 

• Mengkaji sumber bahan 
tahapan pelaporan. 

• Menerapkan tahapan 
pelaporan transaksi pada 
perusahaan dagang. 

• Menyusun daftar neraca 
sisa 

• Membuat jurnal 
penyesuaian 

• Membuat kertas kerja 
perusahaan dagang 

• Membuat jurnal penutup 
• Memindahbukukan 

(posting) jurnal 
penyesuaian  dan jurnal 
penutup ke buku besar 

• Menyususn neraca sisa 
setelah penutupan 

• Membuat jurnal pembalik 

  1.5 Menyusun laporan 
keuangan 
perusahaan dagang 

  • Menerapkan tahap pelaporan 
transaksi pada perusahaan 
dagang dengan mengkaji 
sumber bahan. 

• Menyusun laporan 
keuangan perusahaan 
dagang. 

XII/2 2. Memahami badan usaha  
    dalam perekonomian  

2.1 Menjelaskan unsur- • Kerja keras, jujur, 
saling 

• Kerja keras, 
jujur, saling 

• Menggali informasi  tentang 
penerapan manajemen  

• Menjelaskan unsur-unsur 
manajemen. 
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    nasional. unsur manajemen. menghargai  menghargai
orang lain, 
inovatif 

dalam kegiatan sehari-hari 
• Mengkaji referensi untuk 

mengkaitkan antara 
administrasi, manajemen dan 
kepemimpinan 

• Mendiskusikan pengertian 
unsur-unsur  manajemen. 

• Menerapkan unsur-unsur 
manajemen dalam usaha. 

• Memberi contoh 
penerapan unsur-unsur 
manajemen dalam suatu 
usaha. 

  2.2 Menjelaskan fungsi 
manajemen dalam 
pengelolaan badan 
usaha. 

  • Mengkaji referensi tentang 
fungsi manajemen. 

• Memberi contoh penerapan 
fungsi manajemen dalam 
perusahaan swasta. 

• Memberi contoh penerapan 
fungsi manajemen dalam 
perusahaan pemerintah. 

• Memberi contoh penerapan 
fungsi manajemen dalam 
koperasi. 

• Mengidentifikasi fungsi 
manajemen dalam 
pengelolaan usaha.  

• Menerapkan fungsi 
manajemen dalam usaha 
swasta, usaha 
pemerintah dan koperasi. 

  2.3 Mendeskripsikan 
peran badan usaha 
dalam perekonomian 
nasional 

•  •  • Menkaji makna pasal 33 
Undang-Undang Dasar 1945 

• Mencari informasi  tentang 
bentuk-bentuk badan usaha 
(BUMN, BUMS, Koperasi). 

• Mendiskusikan bentuk-bentuk 
badan usaha. 

• Memberikan contoh kasus  
badan usaha 

• Mendiskusikan peran  

• Mengidentifikasi bentuk-
bentuk Badan Usaha 
(BUMN, BUMS, Koperasi) 

• Membedakan peran 
masing-masing badan 
usaha dalam 
perekonomian nasional 
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masing-masing badan usaha 
dalam perekonomian 
nasional. 

 3. Memahami pengelolaan   
    koperasi dan  
    kewirausahaan 

3.1 Mendiskripsikan cara 
pengembangan 
koperasi dan 
koperasi sekolah 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

• Kerja keras, 
jujur, saling 
menghargai 
orang lain, 
inovatif 

• Mengkaji kekuatan dan 
kelemahan koperasi secara 
umum. 

• Mendiskusikan persiapan 
penelitian misalnya membuat  
daftar pertanyaan, membuat 
surat perijinan penelitihan ke 
koperasi, mengatur strategi 
penelitian. 

• Melakukan penelitian tentang 
pengembangan  koperasi di 
salah satu koperasi, misalnya 
tentang permodalan, 
manejemen, SDM). 

• Mengolah hasil penelitian. 
• Membuat laporan hasil 

penelitian. 
• Memberikan saran-saran 

cara pengembangan usaha 
koperasi dan koperasi 
sekolah. 

• Melakukan penelitian 
sederhana tentang 
pengembangan usaha 
koperasi dan koperasi 
sekolah. 

• Menjelaskan 
pengembangan usaha 
koperasi dan koperasi 
sekolah 

  3.2 Menghitung 
pembagian sisa hasil 
usaha 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 

• Kerja keras, 
jujur, saling 
menghargai 
orang lain, 
inovatif 

• Mengkaji referensi tentang 
SHU. 

• Mendiskusikan rumus-rumus 
dalam menghitung SHU 

• Membuat perhitungan SHU di 
salah satu koperasi. 

• Menyusun laporan 
perhitungan Sisa Hasil 
Usaha (SHU) koperasi 
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  3.3 Mendeskripsikan 
peran dan jiwa 
kewirausahaan 

• Kerja keras, jujur, 
saling 
menghargai 
orang lain, i 

• Kerja keras, 
jujur, saling 
menghargai 
orang lain, 
inovatif 

• Mengumpulkan informasi dari 
berbagai sumber tentang arti 
,motiv,  ciri- ciri dan 
pentingnya berwirausaha. 

• Memberikan contoh-contoh 
usaha mandiri yang dapat 
menumbuhkan jiwa 
wirausaha di lingkungannya. 

• Studi  kasus tentang 
kegagalan berwirausaha  dan 
untuk meraih kesuksesan / 
keberhasilan dalam usaha. 

• Mendiskusikan bidang-bidang 
yang bisa untuk wirausaha. 

• Melakukan penelitihan 
sederhana (membuat 
persiapan, melaksanakan 
penelitian, mengolah hasil , 
membuat kesimpulan dan 
saran). 

• Simulasi usaha. (memilih 
kombinasi sumber daya 
untuk menghasikan produk 
yang bisa dipasarkan). 

• Menjelaskan konsep 
wirausaha (arti ,motiv,  
ciri- ciri, pentingnya 
berwirausaha dan 
prasyarat menjadi 
wirausaha. 

• Mengidenti bidang-bidang 
yang bisa untuk 
wirausaha. 

• Megidentifikasi  
keberhasilan dan resiko-
resiko dalam 
berwirausaha. 

• Praktek wirausaha secara 
sederhana untuk 
menumbuhkan sikap dan 
jiwa wirausaha. 
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA DAN 
KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN / 
EKONOMI 
KREATIF 

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

X/1 1. Memahami 
perilaku 
keteraturan hidup 
sesuai dengan 
nilai dan norma 
yang berlaku 
dalam masyarakat 

1.2  
Mendeskripsik
an proses 
interaksi sosial 
sebagai dasar 
pengembanga
n pola 
keteraturan 
dan dinamika 
kehidupan 
sosial 

• Toleransi  
• Demokratis 
• Rasa Ingin tahu 
• Semangat 

kebangsaan  
• Bersahabat 
• Cinta Tanah Air 
• Cinta Damai  
• Peduli social 
• Tanggung Jawab  

• Kepemimpinan 
• Berorientasi Tugas 

dan Hasil  
• Jujur 
• Ulet  

• Mendiskusikan pengertian, 
gejala dan dampak koflik 
berdasarkan fakta dan gambar 
yang diambil dari media massa 

• Meniskusikan cara.solusi atau 
pengendalian koflik (toleransi, 
demokratis, bersahabat, cinta 
tanah air, Kepemimpinan) 

• Melakukan pengkajian tentang 
solusi yang terhadap konflik 
(Toleransi, Tanggung Jawab 

• Memaparkan/mempresentasika
n hasil pengkajian (rasa Ingin 
Tahu, Peduli Sosial, Orientasi 
pada tugas dan hasil)  

• Menraik kesimpulan tentang 
integrasi social (peduli social, 
tanggung jawab, toleransi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Merumuskan pengertian 
interaksi dengan kalimat 
sendiri  

• Mendeskripsikan proses 
intearksi dalam kehidupan 
sehari-hari  

• Aktif memprakarsai 
terciptanya keteraturan 
dalam berinteraksi antara 
sesama teman, guru, dan 
masyarakat 
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INDIKATOR 

X/2 2. Menerapkan nilai 
dan norma dalam 
proses 
pengembangan  
kepribadian 

 

2.3 Menerapkan 
pengetahuan 
sosiologi 
dalam 
kehidupan 
bermasyarakat 

• Toleransi  
• Disiplin 
• Demokratis 
• Rasa Ingin tahu 
• Semangat 

kebangsaan  
• Bersahabat 
• Cinta Tanah Air 
• Cinta Damai  
• Peduli social 
• Tanggung Jawab 

• Kepemimpinan 
• Percaya diri  
• Berorientasi Tugas 

dan Hasil  
• Jujur 
• Ulet  

 
• Melakukan observasi untuk 

menentukan obyek kajian 
sosiologi (rasa ingin tahu, cinta 
tanah air, berorientasi pada 
tugas dan hasil) 

 
• Diskusi dan studi literatur 

dalam merumuskan pengertian 
sosiologi dan manfaatnya 
dalam kehidupan sehari-hari 
(rasa ingin tahu, disiplin, 
semangat kebangsaan, 
bersahabat 

 
• Melaporkan hasil observasi 

(percaya diri, tanggung jawab, 
keorisinilan) 

• Menarik kesimpulan dan 
memaparkan hasil kesimpulan 
(percaya diri, tanggung jawab, 
rasa ingin tahu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Menguraikan pengertian 

dan manfaat sosiologi 
dalam kehidupan  

 
• Terbiasa menggunakan 

cara berfikir ilmiah dan 
praktis berkaitan dengan 
penerapan nilai dan norma 
dalam kehidupan sehari-
hari 
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA DAN 
KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN / 
EKONOMI 
KREATIF 

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

XI/1 1. Memahami struktur 
sosial serta 
berbagai faktor 
penyebab konflik 
dan mobilitas 
sosial   

1.2 Menganalisis 
faktor 
penyebab 
konflik sosial 
dalam 
masyarakat 

• Toleransi  
• Rasa Ingin tahu 
• Semangat 

kebangsaan  
• Bersahabat 
• Cinta Damai  
• Peduli social 
• Tanggung Jawab 

• Kepemimpinan 
• Percaya diri  
• Berorientasi Tugas 

dan Hasil  
• Jujur 
• Ulet 

• Melakukan observasi dan 
diskusi membahas berita 
tentang konflik yang terjadi di 
masyarakat (toleransi, rasa 
ingin tahu, bersahabat,  peduli 
lingkungan) 

• Problem solving dalam 
mengatasi/mencari solusi 
mengatasi konflik (toleransi, 
percaya diri, tanggung jawab, 
kepemimpinan)  

• Memaparkan cara-cara 
pengendalian konflik 
berdasarkan fakta. (rasa ingin 
tahu, percaya diri, cinta damai, 
peduli social, semangat 
kebangsaan) 

 
• Menjelaskan fenomena 

konflik melalui contoh 
• Menguraikan penyebab 

konflik 
• Mengidentifikasi cara-cara 

menumbuhkan integrasi 
sebagai pengendalian 
konflik. 

• Aktif memprakarsai 
terciptanya keteraturan 
dalam berinteraksi antara 
sesama teman, guru, dan 
masyarakat 
 

XI/2 2. Menganalisis 
kelompok sosial 
dalam masyarakat 
multikultural 

2.3 Menganalisis 
keanekaragam
an kelompok 
sosial dalam 
masyarakat 
multikultural 

• Toleransi  
• Disiplin 
• Demokratis 
• Rasa Ingin tahu 
• Bersahabat 
• Cinta Tanah Air 
• Cinta Damai  
• Peduli social 
• Tanggung Jawab 

• Kepemimpinan 
• Percaya diri  
• Berorientasi Tugas 

dan Hasil  
• Jujur 
• Ulet  

• Melakukan presentasi dengan 
menggunakan  tabel, grafik, 
dan deskripsi tentang 
keanekaragaman kelompok 
sosial dalam masyarakat 
multikultur (percaya diri, 
berorientasi pada tugas dan 
hasil, tanggung jawab, rasa 
ingin tahu, disiplin, demokratis, 
bersahabat, peduli social) 

 
 
 
 
 

• Aktif memprakarsai 
terciptanya keteraturan 
dalam berinteraksi antara 
sesama teman, guru, dan 
masyarakat 
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA DAN 
KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN / 
EKONOMI 
KREATIF 

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

XII/1 1. Memahami 
dampak 
perubahan  sosial   

1.2 Menganalisis 
dampak 
perubahan 
sosial terhadap 
kehidupan 
masyarakat 

• Toleransi  
• Disiplin 
• Demokratis 
• Rasa Ingin tahu 
• Semangat 

kebangsaan  
• Cinta Tanah Air 
• Cinta Damai  
• Peduli Lingkungan  
• Peduli social 
• Tanggung Jawab 

• Kepemimpinan 
• Percaya diri  
• Berorientasi Tugas 

dan Hasil  
• Jujur  
• Ulet 

• Problem solving melalui studi 
kasus tentang perubahan 
sosial (rasa ingin tahu, 
semangat kebangsaan, cinta 
tanah air, bersahabat, 
tanggung jawab, demokratis) 

• Paparan/diskusi, bermain 
peran, studi literatur,  
penugasan individu dan 
kelompok dalam upaya 
membangun sikap berkaitan 
dengan perubahan sosial, 
penyebab, dampak, dan upaya 
adaptasi (rasa ingin tahu, 
disiplin, tanggung jawab, cinta 
tanah air, disiplin) 

 
• Peka dan antisipatif 

terhadap dampak 
perubahan sosial budaya 
dan dapat berpartipasi 
dalam mebnagun 
kepribadian/karakter 
berkaitan dengan 
pengaruh budaya luar 

 
 

XII/2 3. Mempraktikkan 
metode penelitian 
sosial 

3.1.Merancang 
metode 
penelitian 
sosial  secara 
sederhana 

 

• Toleransi  
• Rasa Ingin tahu 
• Bersahabat 
• Cinta Tanah Air 
• Peduli Lingkungan  
• Peduli social 
• Tanggung Jawab 

• Kepemimpinan 
• Percaya diri  
• Berorientasi Tugas 

dan Hasil  
• Jujur 
• Ulet  

• Pengamatan lapangan tentang 
berbagai masalah social yang 
terjadi dilingkungan setempat 
(peduli masyaraka, demokratis, 
tanggung jawab, bersahabat) 

• Pemaparan, studi literatur, 
diskusi, dan presentasi dalam 
upaya meningkatkan 
kemampuan melakukan 
penelitian sosial sederhana 
(Rasa ingin tahu, berorientasi 
pada tugas dan hasil, percaya 
diri, keorisnilan, tangung jawab, 
peduli social) 

• Mempublikasikan hasil 
penelitain  

• Terbiasa menggunakan 
cara berfikir ilmiah dan 
praktis berkaitan dengan 
penerapan nilai dan 
norma dalam kehidupan 
sehari-hari 

 



ANTROPOLOGI 
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KOMPETENSI 
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KARAKTER 
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KREATIF   

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN INDIKATOR 

XI/1 1. Menganalisis 
kesamaan dan 
keberagaman 
budaya 

 

1.1 Mengidentifikasi 
berbagai budaya  
lokal,  pengaruh 
budaya asing, dan  
hubungan antar 
budaya 
 

• Toleransi  
• Rasa Ingin tahu 
• Semangat 

kebangsaan  
• Bersahabat 
• Cinta Tanah Air 
• Cinta Damai  
• Peduli Lingkungan  
• Peduli social 
• Tanggung Jawab 

• Kepemimpinan 
• Percaya diri  
• Berorientasi Tugas 

dan Hasil  
• Jujur 
• Ulet  

• Mengamati contoh perwujudan 
budaya  local dan asing yang 
terdapat di lingkungan setempat 
(toleransi, rasa ingin tahu, 
semangat kebangsaan, cinta 
tanah air, peduli social, 
bersahabat) 

• Mendiskusikan pengertian dan 
perwujudan budaya berdasarkan 
contoh yang ada di lingkungan 
setempat (cinta tanah air, 
semangat kebangsaan) 

• Mengelompokkan perwujudan 
budaya berdasarkan unsur-
unsurnya  (cinta tanah air, 
semangat kebangsaan, peduli 
social, berorientasi pada tugas 
dan hasil)  

• Mencermati adanya pengaruh 
budaya asing dan beberapa 
budaya lokal melaui gambar, 
video, atau model (miniatur) 
(Rasa ingin tahu, cinta tanah air, 
tanggung jawab, peduli social)  

• Mendiskusikan ciri-ciri budaya 
lokal dan budaya asing (cinta 
tanah air, peduli social, 
semangat kebangsaan)  

• Menggambarkan persamaan 
dan perbedaan antar budaya  

• Menunjukkan kesamaan 
dan perbedaan budaya  

• Menarik kesimpulan 
hubungan antar budaya 
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(Cinta Tanah Air, Semangat 
Kebangsaan, Percaya Diri)  

• Menarik kesimpulan  hubungan 
antar budaya (rasa ingin tahu)  

• Mempresentasikan gagasan dan 
kesimpulan “manusia makhluk 
yang berbudaya, dan budaya 
membedakan manusia dengan 
makhluk lain” (Tolrenasi, Rasa 
ingin tahu, cinta tanah air).  
 

XI/2 3. Memahami 
kesamaan dan 
keberagaman  
bahasa dan dialek 

3.5 
Mengembangk
an sikap 
kepedulian 
terhadap 
bahasa, dialek 
dan tradisi 
lisan 

• Toleransi  
• Demokratis 
• Rasa Ingin tahu 
• Semangat 

kebangsaan  
• Bersahabat 
• Cinta Tanah Air 
• Cinta Damai  
• Peduli Lingkungan  
• Peduli social 
• Tanggung Jawab 

• Kepemimpinan 
• Percaya diri  
• Berorientasi Tugas 

dan Hasil  

• Problem solving dengan 
mengamati gejala rendahnya 
kepedulian anak muda terhadap 
dilek bahasa dan tradisi lisan di 
masyarakat setempat. (Cinta 
Tanah air, semangat 
kebangsaan, rasa ingin tahu)  

• Memaparkan hasil studi kasus 
unutk mengembangkan sikap 
kepedulian terhadap bahasa, 
dialek, dan tradisi lisan (Cinta 
tanah air, toleransi)  

• Membuat diagram 
pengembangan bahasa, dialek 
dan tradisi lisan (Cinta tanah air, 
semangat kebangsaan, 
Tolrenasi, Bersahabat) 

• Menunjukan contoh sikap 
kepedulian terhadap 
bahasa dan tradisi dalam 
kehidupan sehari-hari  

XII/1 1. Memahami 
kesamaan dan 
keberagaman seni  

 

1.3 Menentukan 
sikap terhadap 
dampak dari 
potensi seni 

• Toleransi  
• Rasa Ingin tahu 
• Semangat 

kebangsaan  

• Kepemimpinan 
• Percaya diri  
• Berorientasi Tugas 

dan Hasil  

• Problem solving dengan 
mengamati generasi muda 
terhadap potensi seni  setempat 
(Cinta Tanah Air, Semangat 

• Menunjukan contoh sikap 
kepedulian terhadap seni 
dalam kehidupan sehari-
hari 
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• Cinta Tanah Air 
• Peduli Lingkungan  
• Peduli social 
• Tanggung Jawab 

kebangsaan, berorientasi pada 
tugas dan hasil, keorisnilian) 

 
• Memaparkan hasil studi kasus 

untuk mengembangkan potensi 
seni  setempat.  

•  sikap kepedulian terhadap 
Membuat diagram 
pengembangan bahasa, dialek 
dan tradisi lisan  

 
XII/2 3. Menganalisis 

pengaruh IPTEK 
terhadap 
penyebaran 
bahasa lokal 

3.5 
Mengkomunika
sikan hasil 
studi dalam 
bentuk artikel, 
makalah, atau 
karya foto 

 

• Toleransi  
• Disiplin 
• Demokratis 
• Rasa Ingin tahu 
• Tanggung Jawab 
• Kerja sama  

• Kepemimpinan 
• Percaya diri  
• Berorientasi Tugas 

dan Hasil  

 
• Melakukan studi lapangan 

tentang pengaruh IPTEK 
terhadappenyebaran budaya 
loca (Cinta Tanah Air, 
semangat kebangsaan, Rasa 
Ingin Tahu)  

• Merancang publikasi hasil 
pengamatan lapangan 
(Percaya diri, kepemimpinan, 
kerjasama, tanggung jawab)  

 
• Melakukan  presentasi laporan 

studi lapangan. (prcaya diri, 
rasa ingin tahu, disiplin, 
tanggung jawab)  

 

.  
• Terbiasa menggunakan 

cara berfikir ilmiah dan 
praktis berkaitan dengan 
penerapan nilai dan 
norma dalam kehidupan 
sehari-hari 
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SENI BUDAYA  
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KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA & 
KARAKTER 

BANGSA 
KEWIRAUSA 

HAAN 
GAGASAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN INDIKATOR 

X 1dan 2 Mengekspresika
n diri melalui 
karya  seni musik 

Mengembangkan 
gagasan kreatif 
serta mengaransir 
lagu dengan 
beragam  teknik, 
media, dan materi 
musik/lagu 
tradisional daerah 
setempat 

• Disiplin 
• Kerja keras 
• Kreatif 
• Rasa ingin tahu 
 
• Cinta Tanah air 
 
• Menghargai 

prestasi 
 
• Bersahabat 
 
• Cinta damai 
• Gemar membaca 
• Tanggung jawab 

• Percaya diri 
 
• Berorientasi 

tugas dan 
hasil 

 
• Berani 

mengambil 
resiko 

 
• Berorientasi 

ke masa 
depan 

• Mengarang lagu sederhana 
• Menyanyikan lagu Ayo 

mama  dari Maluku yang 
bertanda birama 4 denga 
tepuk kuat dan lemah 

• Mengelompokkan suku 
kata pada partitur (teks) 
lagu Ayo mama yang 
bertekanan kuat dengan 
memberi tanda garis 
bawah. 

• Melakukan eksplorasi 
dengan akord pokok pada 
suku kata yang kuat 
sampai menemukan bunyi 
harmonis 

• Memasangkan akord pokok 
pada lagu Ayo mama dari 
daerah Maluku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Membedakan bunyi 
akord mayor dan 
minor dengan tonika 
C mayor (nada 
dasar C mayor)  

• Menetukan pulsa 
kuat dan lemah pada 
suatu birama lagu 
yang 
diperdengarkan 

• Memasangkan akord 
pokok pada teks 
(partitur) lagu Ayo 
Mama dari daerah 
Maluku  



KELAS/ 
SEMESTER 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA & 
KARAKTER 

BANGSA 
KEWIRAUSA 

HAAN 
GAGASAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN INDIKATOR 

XI/1 dan 2 Mengekspresika
n diri melalui 
karya seni teater 

Menggelar 
pertunjukkan teater 
tradisional dan non 
tradisional yang 
telah dirancang 

• Disiplin 
• Kerja keras 
• Kreatif 
• Rasa ingin tahu 
• Cinta Tanah air 
 
• Menghargai 

prestasi 
 
• Bersahabat 
 
• Cinta damai 
• Gemar membaca 
• Tanggung jawab 

Percaya diri 
 

Berorientasi 
tugas dan 
hasil 

 
Berani 
mengambil 
resiko 

 Berorientasi 
ke masa 
depan 

• Berdiskusi menentukan 
lakon dan tema pergelaran 

• Merancang acara 
pergelaran 

• Membuat undangan 
pergelaran 

• Melakukan latihan 
pertunjukan 

• Menyusun kepanitian 
dalam pergelaran 

• Mendata naskah drama 
berdasarkan jenis tradisi 
atau modern sesuai 
dengan konsumsi 
kelompok umur dewasa 
atau umum 

• Menentukan lakon 
dengan memilih 
lakon sesuai dengan 
tema pergelaran 

• Mempersiapkan 
penataan panggung 

• Memerankan diri 
dalam pementasan 
teater sesuai dengan 
tokoh dalam naskah 
drama 

XII/2 Mengekspresika
n diri melalui 
karya  seni musik 

.Menampilkan 
sikap apresiatif 
terhadap keunikan  
seni musik 
mancanegara di 
luar Asia 

• Disiplin 
• Kerja keras 
• Kreatif 
• Rasa ingin tahu 
 
• Cinta Tanah air 
• Menghargai 

prestasi 
• Bersahabat 
• Cinta damai 
• Gemar membaca 
• Tanggung jawab 

Percaya diri 
 

Berorientasi 
tugas dan 
hasil 

 
Berani 
mengambil 
resiko 
 
Berorientasi 
ke masa 
depan 

• Mengilustrasikan simbol 
musik dengan fungsinya 

• Membaca notasi balok 
dengan  meggunakan lima 
jari pengganti lima garis 
notasi balok 

• Berkreasi membuat pola 
irama bentuk lain dari  
contoh yang ada 

• Menyimak  jenis-jenis irama 
musik yang diperdengarkan 
misalkan tanggo, samba, 
chacha, hawaiian, wals 

• Mengidentifikasi 
sistem penulisan 
simbol  notasi musik 

• Membaca notasi 
balok dalam kunci G 

• Membedakan jenis 
irama musik 
misalkan  Mars, 
wals, Tanggo 
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BAB III. 
BAHAN PELATIHAN 

 
A. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

 

MENDISKUSIKAN MASALAH 
Mata Pelajaran  : Bahasa indonesia 
Kelas / Semester  : X / 1 
Kompetensi Dasar : Mendiskusikan  masalah (yang ditemukan dari berbagai berita, artikel, atau buku)   

 

 

  PPeennddaahhuulluuaann  

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendapatkan berbagai maslah. Untuk 

mencari pemecahan dari masalah tersebut kita perlu berdiskusi dengan orang 

lain. Dalam berdiskusi tersebut tentu kita harus mengerti aturan berdiskusi yang 

baik. 

 

 

 TTuujjuuaann    

PPeesseerrttaa  ddaappaatt::  

1. Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi 

2. Memberikan pendapat, saran, komentar dalam diskusi 

3. Mencari arti kata-kata sulit 

4. Menulis ringkasan 

5. Memberikan tanggapan terhadap ringkasan yang berisi 

permasalahanMenentukan tema cerita pendek 
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      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann    

Untuk sesi ini diperlukan sumber dan bahan: 

1. Handout: Pengertian dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi 

2. Teks bacaan 

3. Contoh permasalahan untuk didiskusikan 

 

   WWaakkttuu    

WWaakkttuu  yyaanngg  ddiippeerrlluukkaann  uunnttuukk  sseessii  iinnii  aaddaallaahh  112200  mmeenniitt  

  

 IICCTT  

• Proyektor LCD 

•  Laptop atau PC untuk presentasi 

•  Layar proyektor LCD 

•  Fasilitator sebaiknya tetap mempersiapkan alternatif alat bantu lain jika alat 

bantu yang diharapkan tidak bisa digunakan atau tidak tersedia 
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PPeerriinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann  
 

 

Pendahuluan  Koneksi  Aplikasi  Refleksi  Pengayaan 

10 menit  10 menit  80 menit  10 menit  10 menit 

Bertanya 

jawab 

mengenai 

kapan dan 

mengapa 

seseorang 

melakukan 

diskusi 

 Menghubungkan 

dengan 

pengalaman 

peserta dalam 

berdiskusi 

 Mendiskusikan 

pengertian 

dan hal-hal 

yang perlu 

diperhatikan 

dalam 

berdiskusi 

 Mengkaji 

ulang materi 

sesi ini dan 

tujuan sesi ini 

 Menugaskan 

peserta 

mencari 

permasalah 

yang ada 

dalam teks 

bacaan untuk 

didiskusikan 

 

 

 

 

Introduction (10 menit)   
I 

1. Fasilitator menjelaskan latar belakang dan tujuan sesi dengan menggunakan 
informasi pada bagian pendahuluan dan tujuan. 

2. Fasilitator menyiapkan peserta untuk mengikuti kegiatan berikutnya. 

3. Dll. 
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Connection (10 menit) 
C 

Fasilitator mengundang peserta untuk menceritakan pengalamannya dalam 
membaca intensif teks bacaan yang berisi tabel/diagram dan menjawab pertanyaan: 

1. Kapan dilakukan? 

2. Apa permasalahan yang didiskusikan? 

3. Siapa orang yang diajak berdiskusi? 

4. Apa hasil diskusinya? 

 

     

Application (80 menit) 
A 

1. Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok. Masing-masing 
kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. 

2. Fasilitator menugaskan setiap kelompok untuk mendiskusikan pengertian dan 
hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam berdiskusi. 

3. Setiap kelompok menyajikan hasil diskusinya di depan kelas dan kelompok lain 
memberikan komentar dan saran penyempurnaa. 

4. Fasilitator membagikan permasalahan kepada setiap kelompok dan 
menugaskan: 

a. Mendiskusikan permasalahan tersebut. 

b. Mencatat saran, tanggapan, dan usul dalam diskusi. 

c. Membuat kesimpulan hasil diskusi. 

5. Setiap kelompok menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. 
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Catatan untuk Fasilitator  

 

Mendiskusikan masalah adalah mengadakan pertemuan untuk 

bertukar pikiran mengenai sesuatu yang harus dipecahkan atau 

diselesaikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta diskusi 

dalam mendiskusikan suatu masalah, antara lain: 

1. peserta diskusi harus memahami materi yang didiskusikan; 

2. mendengarkan dan menghargai pendapat peserta lain; 

3. menyampaikan pendapat dan usulan dengan sikap yang sopan dan 

bahasa yang santun; 

4. mencatat tanggapan, komentar, dan usulan setiap peserta; dan 

5. membuat kesimpulan hasil diskusi. 

 

Tugas Kelompok 

Diskusikan dengan teman-temanmu masalah-masalah berikut ini yang 

ada hubungannya dengan sampah, kemudian buatlah kesimpulan hasil 

diskusimu! 

a. Sebuah rumah tidak mempunyai tempat pembuangan sampah yang 

dihasilkan penghuni rumah itu. Mereka selalu membuang sampah 

ke dalam selokan yang terdapat di depan rumah mereka. 

b. Penghuni sebuah desa tidak mempunyai tempat pembuangan akhir 

sampah yang dikelola bersama atau oleh lembaga tertentu. Warga 

desa tersebut membuang sampah mereka ke selokan dan sungai 

yang mengalir dekat desa itu. 
 

 

 

 

 

 

Buku IIIC – Peta Kompetensi dan Bahan Pelatihan SMA     59



Reflection (10 menit)  
R 

1. Fasilitator meminta kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang masih 
membingungkan dalam kegiatan berdiskusi. 

2. Pada akhir kegiatan, peserta dipersilahkan untuk merefleksikan bagian dari sesi ini yang belum 
tercapai. 

   Extension (10 menit) 
E 

PPeesseerrttaa  ddiimmiinnttaa  uunnttuukk  mmeenneerraappkkaann  ppeennggeettaahhuuaannnnyyaa  mmeennggeennaaii  mmeennddiisskkuussiikkaann  mmaassaallaahh    

ddeennggaann  mmeennccaarrii  ppeerrmmaassaallaahhaann--ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  aaddaa  ddii  lliinnggkkuunnggaann  sseekkoollaahh  aattaauu  

kkeehhiidduuppaann  sseehhaarrii--hhaarrii  ssiiaawwaa  uunnttuukk  sseebbaaggaaii  bbaahhaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmeennddiisskkuussiikkaann  

mmaassaallaahh..  
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LATIHAN  BAHAN AJAR 

Mata Pelajaran : Bahasa indonesia 
Kelas / Semester : X / 1 
Materi Pokok : Mendiskusikan Masalah 

 

Kls/ 
Sm Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Gagasan Kegiatan  Pembelajaran Indikator 

X/1 Berbicara 

Mengungkapkan 
pikiran, perasaan, 
dan informasi 
melalui kegiatan 
berkenalan, 
berdiskusi, dan 
bercerita 

 

Mendiskusikan  
masalah (yang 
ditemukan dari 
berbagai berita, 
artikel, atau buku)   

 

• Bertanya jawab mengenai hal-hal yang 
perlu diperhatikan dalam diskusi 

• Memberikan pendapat, saran, 
komentar dalam diskusi 

• Mencari arti kata-kata sulit 
• Menulis ringkasan 
• Memberikan tanggapan terhadap 

ringkasan yang berisi permasalahan 
• Menyampaikan  ringkasan berita, 

artikel, atau buku dalam forum diskusi  
• Menyampaikan secara lisan sikap 

setuju dan tidak setuju dalam 
beberapa kalimat  

• Menanggapi ringkasan isi berita, 
artikel, dan buku yang disampaikan 
oleh peserta diskusi 

• Memberikan bukti pendukung untuk 
memperkuat tanggapan  

• Mengajukan saran dan pemecahan 
masalah terhadap ringkasan isi yang 
disampaikan 

• Menyeleraskan perbedaan pendapat 
yang muncul dalam diskusi 

Siswa dapat: 

• Menjelaskan hal-hal yang 
perlu diperhatikan dalam 
diskusi 

• Memberikan pendapat, 
usul, saran terhadap 
pemecahan masalah 
dalam diskusi sesuai 
dengan aturan berdiskusi 

• Mencari arti kata-kata sulit 
• Menulis ringkasan 

 

Kemampuan yang Ingin Dicapai: 

1. Menjelaskan hal‐hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi 

2. Memberikan pendapat, saran, komentar dalam diskusi 

3. Mencari arti kata‐kata sulit 

4. Menulis ringkasan 

5. Memberikan  tanggapan  terhadap  ringkasan  yang  berisi  permasalahanMenentukan  tema 

cerita pendek 

 

Buku IIIC – Peta Kompetensi dan Bahan Pelatihan SMA     61



 

Kegiatan 1.  

• Peserta didik membaca bacaan dibawah ini 

Mendiskusikan Masalah 
Mendiskusikan masalah adalah mengadakan pertemuan untuk bertukar pikiran 

mengenai sesuatu yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan peserta diskusi dalam mendiskusikan suatu masalah, antara lain: 

6. peserta diskusi harus memahami materi yang didiskusikan; 

7. mendengarkan dan menghargai pendapat peserta lain; 

8. menyampaikan pendapat dan usulan dengan sikap yang sopan dan bahasa yang santun; 

9. mencatat tanggapan, komentar, dan usulan setiap peserta; dan 

10. membuat kesimpulan hasil diskusi. 

 

Tugas Kelompok 

1. Diskusikan dengan teman-temanmu masalah-masalah berikut ini yang ada hubungannya 

dengan sampah, kemudian buatlah kesimpulan hasil diskusimu! 

c. Sebuah rumah tidak mempunyai tempat pembuangan sampah yang dihasilkan 

penghuni rumah itu. Mereka selalu membuang sampah ke dalam selokan yang 

terdapat di depan rumah mereka. 

d. Penghuni sebuah desa tidak mempunyai tempat pembuangan akhir sampah yang 

dikelola bersama atau oleh lembaga tertentu. Warga desa tersebut membuang 

sampah mereka ke selokan dan sungai yang mengalir dekat desa itu. 
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e. Pak Badrun mempunyai tempat pembuangan sampah di belakang rumahnya sendiri. 

Hampir setiap hari ia membakar sampah tersebut sehingga asapnya menggangu 

tetangga-tetangganya. 

f. Di sebuah RT, setiap hari ada seseorang yang bertugas mengambil sampah dari 

setiap rumah dan membuangnya ke suatu tempat. Beberapa bulan terakhir banyak 

warga yang tidak mau membayar iuran kepada petugas tersebut karena terlalu 

mahal. Akhirnya si petugas hanya mengambil sampah dari setiap rumah sekali 

dalam seminggu. 
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Kegiatan 2 

• Peserta didik membaca  artikel di bawah ini! 

 

Berbagai Kiat Mengolah Sampah 

 

Jangan abaikan sampah. Sampah bukanlah barang tak berguna, namun bahan 

baku yang belum terolah. Mencampakkan sampah lalu membakarnya mencemari 

lingkungan justru akan menimbulkan masalah baru. 

Persoalan semakin runyam bila menyangkut komunitas manusia dalam jumlah 

besar, sampai jutaan. Seperti Jakarta yang harus menanggung 6.500 ton per harinya dari 

penduduknya yang berjumlah 8 juta lebih. Pemda DKI sekarang memang sedang 

kesulitan menghadapi maslah sampah. 

Menurut Tusy A Adibroto, Direktur Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Lingkungan (P3TL) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sampah 

semestinya tidak perlu menjadi persoalan yang kian menggunung bila tiap keluarga di 

Jakarta terlibat aktif mengolah sampah yang dihasilkannya. Tiap keluarga hendaknya 

sudah memilah antara sampah organik dan nonorganik. Namun, Upaya ini juga harus 

didukung oleh sarana pengangkut yang ada, yaitu truk-truk sampah yang didisain sesuai 

dengan pemilahan sampah. 
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Upaya mengolah sampah organik di 

rumah tangga sebenarnya tidak sulit. 

Sampah-sampah organik berupa dedaunan 

dan kulit buah misalnya, bisa dimasukkan 

dan dipadatkan dalam karung atau drum 

plastik yang diberi lubang untuk aerasi. 

Wadah kemudian ditaruh di tempat teduh. 

Dengan teknik ini dalam waktu 2-3 bulan 

sampah telah menjadi pupuk kompos yang 

dapat digunakan untuk pemupukan atau 

menggemburkan tanah. 

 

 

 

 

 (foto/gambar) 

Drum palstik yang diberi lubang kecil di sekelilingnya, juga di bagian bawah, 

berfungsi sebagai komposter – unit penghasil kompos – skala kecil. Sampah organik 

yang tidak terolah di tingkat rumah tangga kemudian dikumpulkan di TPS (Tempat 

Pengolahan Sementara). Di tempat ini selain pengomposan juga dilakukan daur ulang 

sampah organik.  

Contoh TPS yang menjalankan proses tersebut ada di Rawa Sari Jakarta. Tempat 

pengolahan ini telah berjalan dua tahun. Dari pengolahan sampah di TPS ini, selain 

dihasilkan kompos, juga kertas daur ulang dan bahan bangunan. “TPS ini nantinya akan 

dikembangkan menjadi pusat pendidikan dan latihan pengolahan sampah tepat guna 

untuk setiap wilayah, antara lain bagi para pemulung,” tambah Tusy. 

Memang setiap daerah memiliki karakteristik sampah yang berbeda sehingga 

memerlukan penanganan yang berbeda pula. Namun, di Indonesia komposisi sampah 

sebagian besar adalah anorganik. 

Sumber: Kompas, 10  Januari 2004, dengan perubahan.  
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Kegiatan 3 

Tugas Individual 

Daftarlah kata-kata sulit yang terdapat di dalam artikel, kemudian diskusikanlah artinya 

dengan teman-teman Anda! 

 

No. Kata Sulit Arti 

1. komunitas Kelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi 

di suatu daerah tertentu 

2. ... ... 

3. ... ... 

4. ... ... 

5. ... ... 

6. ... ... 

7. ... ... 

8. ... ... 

9. ... ... 

10. ... ... 

 

Kegiatan 4 

Menulis Ringkasan 

Tugas Individual 

Buatlah ringkasan isi artikel tersebut! Untuk membuat ringkasan, perhatikan kembali 

pengertian dan langkah-langkah membuat ringkasan yang telah kamu pelajari pada pelajaran 

yang lalu! 
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Ringkasan artikel “Berbagai Kiat Mengolah Sampah” 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Bacakan ringkasan yang telah kamu tulis di depan teman-temanmu dan mintalah 

komentar mereka! 

Kegiatan 5 

Memberikan Tanggapan Terhadap Saran Pemecahan Masalah 

Tugas Kelompok 

1. Berikankanlah tanggapan berupa setuju atau tidak setuju, usul atau komentar terhadap isi 

ringkasan, dan saran pemecahan masalah  yang dibuat dan dibacakan temanmu, 

misalnya mengenai kelengkapan isi ringkasan, masalah yang diajukan, kalimat yang 

digunakan, dan cara menyampaikan ringkasan! Berikanlah bukti yang mendukung 

terhadap tanggapan, usul atau komentar dan saran yang kamu sampaikan! 

 

2. Rumuskankanlah hasil diskusimu dalam bentuk laporan hasil diskusi! 
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B. Mata Pelajaran Matematika  
  

MEMBACA TABEL DAN DIAGRAM 
 

 
Mata Pelajaran   : Matematika  
Kelas / Sem ester    : XI / 1 
Kompetensi Dasar : Menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam  
                                              pemecahan masalah 
 

  PPeennddaahhuulluuaann  

Statistika merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari cara-cara: 

pengumpulan, penyajian, analisis dan penafsiran atau menyimpulkan data. 

Dalam pembahasan statistika disini siswa diharapkan mampu untuk secara minimal 

dapat melakukan  kegiatan dan pelaporan statistika (penelitian sederhana) dengan  

urutan langkah-langkah sebagai berikut.   

-   Diawali dengan penentuan objek yang akan dipilih sesuai tujuan penelitian.  

- Kemudian dilanjutkan dengan melalukan pengamatan pada objek, untuk 

mengetahui kondisi objek.  

-  Langkah yang berikutnya adalah melakukan pengukuran dan pencacahan pada   

objek penelitian yang biasanya disebut sebagai langkah pendataan. Langkah ini 

dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari objek kegiatan baik berupa 

informasi atau angka.  

-  Setelah diperoleh data, maka kemudian dilakukan dengan pengolahan data, 

dimulai dengan menganalisis data,  menyajikan data dalam bentuk tabel maupun 

diagram, dilanjutkan dengan melakukan perhitungan, dilanjutkan  penarikan 

kesimpulan yang juga merupakan penafsiran data dari objek yang teramati 
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 TTuujjuuaann    

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu: 

a. menguasai dasar-dasar teknik pengumpulan, penyajian dan penafsiran data 

statistika  

b. merencanakan, merancang dan melaksanakan pembelajaran agar peserta didik 

berkesempatan melakukan kegiatan mengumpulkan data penelitian statistika  

c. merencanakan, merancang dan melaksanakan pembelajaran agar peserta didik 

secara langsung mampu menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram 

d. merencanakan, merancang dan melaksanakan pembelajaran melalui diskusi 

fokus atau kerja kelompok agar peserta didik mampu menafsirkan data statistika 

 

   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii    

 Apa saja ciri atau cakupan tentang statistik? 
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 Apa saja contoh kegiatan pembelajaran dalam statistik pendidikan menengah ? 

  PPeettuunnjjuukk  UUmmuumm  

Kegiatan dilaksanakan secara pleno, namun peserta duduk berdasarkan kelompok 3 
– 5 orang. 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann    

Handout  Peserta 1: Dasar-dasar statistik  
Handout Peserta 2:  Kegiatan-kegiatan belajar statistik  

 Video/foto hasil-hasil kegiatan statistik 
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   WWaakkttuu  

Waktu yang digunakan untuk unit ini adalah 90 menit.  

 IICCTT  

 Proyektor LCD  
 Laptop atau personal computer untuk presentasi 
 Layar proyektor LCD 
  Fasilitator harus tetap siap dengan persiapan alternatif apabila peralatan yang 

diharapkan tidak tersedia.   
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  RRiinnggkkaassaann  SSeessii    

 

 

 

 
 

 

 

Connection 

30 menit 

 

Berurun 
gagasan 
tentang 
statistik  

 

Application 

50 menit 

 

Mengidentifika
si kegiatan 
dalam 
pembelajaran 
statistik 

Reflection 

5 menit 

 

Cek tujuan sesi 

Catat hal-hal yg 
membingungkan 

 

Extension 

 

Berlatih 
mengidentifika
si kegiatan 
dalam 
statistika.  

 

Introduction 

5 menit 

 

Menjelaskan 
latar belakang 
dan tujuan sesi 

 

 

PPeerriinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann 

Introduction (5 menit)   
I 

(1) Fasilitator menjelaskan latar belakang dan tujuan sesi dengan menggunakan 
informasi dari bagian pendahuluan dan tujuan. 

 

Connection (30 menit) 
C 

 

Ungkap Pengalaman  

(1) Peserta menyimak tayangan video suatu kegiatan belajar statistik atau foto/ilustrasi 
proses atau produk statistik; 

(2) Dengan tayangan foto/ilustrasi/video pembelajaran sebagai pemicu, peserta 
diminta mengungkapkan gagasan atau pengalamannya untuk menjawab 
pertanyaan: 
• Tuliskan kompetensi apa saja yang perlu dimiliki siswa dalam belajar statistik? 
• Tuliskan apa saja kriteria atau ciri-ciri kegiatan belajar yang harus dilakukan 

peserta didik  dalam belajar statistik? 
•  Mengapa ciri-ciri tersebut merupakan ciri pembelajaran yang diperlukan? 
• Tuliskan apa saja yang Saudara anggap masalah dalam proses pembelajaran 

statistik? 
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Berilah tanda centang (√) pada masalah di luar guru. Manakah yang lebih 
banyak: masalah guru atau masalah di luar guru? Tanyakan kepada mereka apa 
artinya? 

• Ciri lulusan dengan kemampuan statistik seperti apakah yang kita inginkan? 
• Untuk menghasilkan lulusan seperti itu, suasana proses belajar-mengajar (PBM) 

seperti apakah yang harus diciptakan? 
• Bagaimana ’potret’/gambaran PBM di skolah kita selama ini? 
 

(Beri peserta waktu beberapa menit untuk menjawab setiap pertanyaan) 

 

 

1 

Catatan untuk Fasilitator  

 

• Biasanya masalah yang dituliskan lebih banyak masalah di luar 
guru, seperti kurang sumber belajar, gaji kecil, tidak cukup waktu, 
dan kurikulum padat/guru banyak kerjaan. 
Ini dapat ditafsirkan bahwa sering kali yang ‘disalahkan’ adalah hal 
di luar guru, padahal yang di luar guru itu berada di luar kendali 
guru, artinya guru tidak bisa berbuat apa-apa. 

• Mengapa masalah yang digali? Karena bila guru tahu masalah 
mengajarnya, maka mereka sadar akan apa yang harus 
diperbaiki. Kita/guru akan tahu masalah PBM bila kita tahu PBM 
yang seharusnya seperti apa. (Rumus: Masalah = YG 
SEHARUSNYA – KEADAAN SEKARANG) 

 

 

(3) Diskusi kelompok berpandu pada pertanyaan: 
• Komponen/unsur apa saja yang Saudara anggap sebagai cakupan dalam 

belajar statistik? 
(4) Fasilitator menayangkan power point komponen/unsur-unsur cakupan dalam 

belajar statistik. 
 
 

Application (50 menit) 

Kegiatan 1: Mengidentifikasi Kegiatan Belajar Aktif (  menit) 

A 

(1) Peserta mengidentifikasi berbagai kegiatan belajar yang merupakan kegiatan 
belajar staistik  yang mengaktifkan peserta didik(Gunakan handout ...). 
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• Berbuat : Kegiatan belajar apa saja yang termasuk berbuat? 
• Mengamati : Kegiatan belajar apa saja yang termasuk mengamati? 
• Berinteraksi : Kegiatan apa saja yang perlu diciptakan agar siswa berinteraksi 

  satu sama lain? 

• Merefleksi : Kegiatan apa saja yang perlu diciptakan agar siswa melakukan 
  refleksi? 

Kegiatan 2: Bertukar Hasil Kerja (  menit) 

(1) Peserta saling bertukar hasil kerja dan saling memberikan komentar tertulis 
terutama menyoroti apakah kegiatan-kegiatan yang ditulis betul-betul mendorong 
siswa untuk berbuat, mengamati, berinteraksi, dan melakukan refleksi. 

 

Reflection (5 menit)  

Fasilitator menanyakan kepada peserta: 

R 

1. Apakah tujuan sesi ini sudah tercapai? 
2. Hal apa saja yang masih membingungkan? 
 

   Extension 

PPeesseerrttaa  ddiimmiinnttaa  uunnttuukk  bbeerrllaattiihh  tteerruuss  mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  mmeennddoorroonngg  ssiisswwaa  
uunnttuukk  bbeerrbbuuaatt,,  mmeennggaammaattii,,  bbeerriinntteerraakkssii,,  ddaann  mmeerreefflleekkssii..  

  

E 
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BBAAHHAANN  BBAACCAAAANN  UUNNTTUUKK  PPEESSEERRTTAA  

DASAR-DASAR DAN CAKUPAN STATISTIK 

Populasi dan Sampel  

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang   memiliki sifat (karakteristik) 

yang sama. Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat (karakteristik) 

yang dapat mewakili (representatif) populasi, dan  yang biasanya  benar-benar diamati. 

Untuk memahami  populasi dan sampel yang lebih konkret (nyata), perhatikan contoh 

berikut: 

Contoh-1 

Ketika anda hendak membeli kue tertentu, tentu saja anda ingin tahu seperti apa 

rasa kue yang hendak anda beli. Untuk meyakinkan hal itu anda mengambil satu 

buah kue dari satu toples yang disediakan oleh pedagang tersebut untuk dicicipi. 

Dalam hal ini langkah anda mencoba mencicipi satu buah jeruk sebenarnya 

merupakan sutau penelitian. Data yang dicoba direkam adalah rasa kue tersebut, 

apakah lezat atau tidak. Rasa yang ingin diketahui adalah rasa seluruh kue yang 

tersedia pada pedagang kue tersebut.  

Walaupun anda hanya mencoba satu buah kue saja tetapi akan tetapi sudah bisa 

meyakinkan anda bahwa hal ini dapat mewakili kue yang lain (seluruh kue sejenis 

yang anda inginkan pada pedagang tersebut). 

Dalam statistika satu buah kue disini dikatakan contoh atau sample, sedang seluruh 

kue  yang anda inginkan yang ada pada pedagang tersebut adalah populasi. 

Contoh-2: 

Pencemaran lingkungan yang disebabkan tailing (pembuangan limbah 

penambangan emas) telah menyerang provinsi Minahasa. Sebanyak 59 orang 

menderita sakit akibat pencemaran tersebut, dengan gejala: timbul benjol-benjol 
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pada kepala dan anggta tubuh, adanya kulit byang mengelupas serta rasa pusing 

dan mual. Untuk meyakinkan apakah para penderita tersebut terserang penyakit 

minamata, maka diperiksalah 8 orang dan dibawa ke Jakarta untuk diteliti.  

Dalam hal ini maka 8 orang penderita tersebut merupakan sample sedangkan 

jumlah 59 orang penderita merupakan populasi.  

Contoh-3: 

Di sebuah peternakan kambing terdapat 50 kambing jantan  dan 20 kambing betina 

dengan umur yang sama. Untuk mengetahui jenis kelamin mana yang tumbuh lebih 

beratpasda umur yang sama diambil 10 kambing jantan  dan 4 kambing betina 

untuk ditimbang berat badannya. 

Langkah pengambilan  10 kambing jantan dan 4 kambing betina ini merupakan 

penelitian yang mana jumlah kambing yang diambil merupakan sample yang 

mewakili jenis kelamin dan perbandingan banyaknya kambing kedua jenis kelamin. 

Data yang ingin direkam adalah berat badan, mana yang lebih berat 

pertumbuhannya antara kambing betina dan jantan. 

Notasi yang biasa dipakai untuk populasi adalah N sedangkan sample adalah n. 

Pengertian datum dan data: 
\Datum adalah keterangan (informasi) yang diperoleh berupa angka, lambang atau sifat 

objek yang diamati dari suatu pengamatan. Kumpulan datum adalah data, jadi data 

adalah bentuk jamak dari datum. Data dapat dipakai untuk mengambil kesimpulan dari 

sebuah penelitian.  

Untuk memahami data dan datum tersebut perhatikan tabel dan diagram berikut. 

Misal hasil ternak sapi dan kerbau desa Kebon Turi lima tahun berturut turut seperti 

digambarkan pada tabel berikut ini:  
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Tabel-A: Hasil ternak sapi dan kerbau desa Kebon Turi 
Jenis ternak   

Tahun Sapi Kerbau 

Makanan dan rumput yang 

digunakan 

1998 156 175 r. gajah, pohon jagung 

1999 167 201 r. gajah, damen dan dedak 

2000 184 209 Rumput fermentasi, dedak 

2001 116 153 Damen, rumput fermentasi 

2002 89 143 Pohon jagung, damen, dedak 

 

Dari tabel-A tampak bahwa informasi yang terekam dari ojek bisa berupa angka (kolom-

1, 2, 3) atau bukan angka (kolom-4).  

Untuk memahami pengertian datum dan data dari tabel:A, kita dapat mengambil kolom 

mana saja, misal diambil kolom-2, dengan diagram berikut: 

 

 156  167  184  116  89 

           

 

         datum          datum           datum           datum          datum 

 

 

     data 

 

Data Kualitatif dan Data Kuantitatif: 

Jenis data dapat dibedakan menjadi: 

- Data kualitatif, yaitu data yang bukan berupa angka. Contoh dari tabel-A diatas, 

maka kolom-4 merupakan data kualitatif. 
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- Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Contoh dari tabel-A diatas ada 

pada kolom-1, 2, 3. 
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Statistika Deskriptif: 

Kegiatan mengumpulkan data dan menyususn data, menganalisis dan mengolah serta 

menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram atau kurva disebut sebagai Statistika 

Deskriptif.  Hasil analisis dan pengolahan suatu data disebut statistik.  

Statistik seperti ukuran tendensi data seperti rata-rata, median, modus menunjukkan 

karakretistik (sifat) data. Begitu juga statistik seperti , quartil, jangkauan, deswil, standar 

deviasi, variansi dan sebagainya  juga merupakan karakteristik (sifat) data. 

 

PENYAJIAN DATA: TABEL 

Setelah data diperoleh, baik yang dilakukan dengan cara pencacahan (menghitung) 

atau pengukuran maka kegiatan yang selanjutnya adalah menyajikan data tersebut. 

Sajian data biasangan berbentuk tabel atau diagram.  

Contoh: 

Angka-angka berikut merupakan hasil pengukuran tinggi badan 48 siswa kelas II-B 

SMA Negeri I Magelang (dalam cm): 

168 165 167 170 175 166 165 167 166 165 165 166 
165 170 170 172 172 167 167 170 168 168 165 167 
167 168 166 170 173 173 172 167 168 169 169 170 
171 171 173 172 167 168 168 167 166 166 170 172  
 

Dari pencatatan hasil pengukuran tinggi badan tersebut diatas, kita masih kesulitan 

untuk menjawab pertanyaan, seperti: 

- berapa banyakkah tinggi badan siswa? 

- Berapakah nilai terendah dan tertinggi dari berat badan siswa kelas II-B 

tersebut? 

- Berapakah nilai mean data tersebut? 

- Berapakah nilai modus data tersebut? 
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- Dan sebagainya 
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Untuk keperluan tersebut maka hasil pengukuran diatas dapat kita sajikan lebih teratur 

dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 1-1 : tinggi  badan siswa kelas-IIB SMAN Magelang 

Tinggi badan 
xi

Turus Banyak siswa (frekwensi) 
fi

165             ⎥⎥⎥⎥  ⎥ 6 
166             ⎥⎥⎥⎥  ⎥ 6 
167             ⎥⎥⎥⎥  ⎥⎥⎥⎥ 9 
168             ⎥⎥⎥⎥  ⎥⎥ 7 
169             ⎥⎥ 2 
170             ⎥⎥⎥⎥  ⎥⎥ 7 
171             ⎥⎥ 2 
172             ⎥⎥⎥⎥ 5 
173             ⎥⎥⎥ 3 
175             ⎥ 1 

 

Data yang telah diurutkan dari terkecil ke terbesar dinamakan statistik peringkat. Jika 

data yang diamati adalah N, maka nilai N=36 diatas disebut ukuran kumpulan data. 

Pada umumnya penyajian diagram dalam bentuk tabel, serta untuk keperluan 

pengolahan dan analisis data, kolom turus tidak diperlihatkan sehingga bentuk 

penyajiannya sebagai berikut. 

      Tabel 1-2: tinggi badan siswa kelas-II B SMAN Magelang 

Tinggi  badan 
xi

Banyak siswa (frekwensi) 
fi

165 6 
166 6 
167 9 
168 7 
169 2 
170 7 
171 2 
172 5 
173 3 
175 1 

Tabel 1-1 atau tabel 1-2 biasa disebut sebagai daftar distribusi frekwensi data tunggal 

(tabel distribusi frekwensi data tunggal). 

Jika data semakin besar dan jenis data semakin banyak maka penyajian data dalam 

bentuk distribusi frekwensi tunggal akan terlalu banyak memakan tempat. Untuk data 
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yang besar kita adapat menyajikan data adalam bentuk daftar/tabel distribussi 

frekwensi data berkelompok.  

Caranya data tersebut dikelompokkan secara urut dalam kelas-kelas interval, didalam 

kelas-kelas  interval data akan terkelompok pada interval kelas (panjang kelas). 

Panjang kelas atau interval kelas setiap kelas interval harus sama. Oleh karena itu 

pada kelas interval terakhir harus menyesuaikan dengan panjang kelas interval yang 

sebelumnya. Sebagai gambaran daftar distribusi data berkelompok, kita ambil data 

pada tabel 1-2, diatas. Diperoleh sebagai berikut: 

     Tabel 1-3   

Tinggi badan (cm) 

xi

Titik tengah  Turus frekwensi 

fi
165 – 167 166 ⎥⎥⎥⎥  ⎥⎥⎥⎥  ⎥⎥⎥⎥    ⎥⎥⎥⎥ 21 

168 – 170 169 ⎥⎥⎥ ⎥  ⎥⎥⎥⎥  ⎥⎥⎥⎥   ⎥ 16 

171 – 173 172 ⎥⎥⎥ ⎥  ⎥⎥⎥⎥ 10 

174 – 176 173 ⎥ 1 

 

Untuk keperluan pengolahan data, kolom turus tidak perlu diperhatikan. Oleh karena 

iitu, boleh untuk tidak dicantumkan. Dari tabel 1-3 dapat diturunkan istilah-istilah melaui 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

Kelas Interval 

Kolom-1, merupakan kelas interval. Tabel 1-3 mempunyai 4 kelas interval. 

Kelas interval pertama berada pada panjang kelas (interval) 165 – 167, mencakup nilai 

165, 166, dan 167. Kelas interval kedua berada pada interval/panjang kelas 168 – 170, 

mencakup nilai 168, 169 dan 170. Dan seterusnya untuk kelas interval yang lain, anda 

dapat memahami.   
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Batas Kelas Interval (batas kelas) 

Yaitu nilai-nilai ujung pada kelas interval masing-masing. Untuk  kelas interval  pertama 

165 – 167 , maka nilai 165 merupakan batas bawah kelas interval dan 167 adalah batas 

atas kelas interval. Untuk yang lain anda dapat mengenalinya. 

- Kelas interval kedua 168 – 170 , maka batas bawah 168 dan batas atas 170. 

- Kelas interval kedua 171 – 173 , maka batas bawah 171 dan batas atas 173. 

- Kelas interval kedua 174 – 176 , maka batas bawah 174 dan batas atas 176. 

Titik Tengah Kelas Interval 

Titik tengah = 
2
1 (batas bawah + batas atas) 

Misal untuk kelas interval pertama, maka titik tengah = 
2
1 (165 + 167) = 166. dengan 

cara yang sama, titik tengah untuk kelas interval berikutnya adalah: 169, 172 dan 175. 

Tepi Kelas 
Untuk data yang diperoleh dari pengukuran dengan ketelitian sampai satuan, tepi kelas 

ditentukan dengan: 

  Tepi bawah (batas bawah nyata) = batas bawah – 0,5  

  Tepi Atas (batas atas nyata)        = batas atas + 0,5 

Dari tabel 1-3, untuk: 

- kelas interval pertama, tepi bawah adalah 164,5 dan tepi atasnya adalah 167,5  

- kelas interval kedua, tepi bawah adalah 167,5 dan tepi atasnya adalah 170,5  

- kelas interval ketiga, tepi bawah adalah 170,5 dan tepi atasnya adalah 173,5  

- kelas interval keempat, tepi bawah adalah 173,5 dan tepi atasnya adalah 176,5  
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Panjang Kelas 
Panajng kelas masing-masing kelas interval adalah: 

Panjang kelas = tepi atas –  tepi bawah  
Untuk kelas interval 165 – 167 , maka panjang kelas = 167,5 – 164,5 = 3. Panjang kelas 

untuk kelas interval yang lain sama (panjang setiap kelas interval adalah sama) 

 

Banyaknya kelas interval sebenarnya tergantung kebutuhan dan relevansi. Namun 

demikian ada aturan yang biasa digunakan (tidak mengikat) untuk menentukan, yaitu 

dengan kaidah empiris Sturgess sebagai berikut: 

         k = 1 + 3,3 log n 

dimana k = banyak kelas interval dan n = banyaknya/ukuran data. 

Jangkauan adalah selisih data terbesar dengan data terkecil. 

Kemudian kita tentukan panjang kelas/interval kelas sebagai berikut. 

  Interval kelas = 
kelasbanyak

jangkauan
.

 

Tabel Distribusi Frekwensi Kumulatif 

Dari tabel/daftar distribusi frekwensi dapat disusun tabel distribusi frekwensi kumulatif. 

Ada dua macam tabel distribusi kumulatif: 

 a. tabel distribusi kumulatif kurang dari 

 b. tabel distribusi kumulatif lebih dari 

Frekwensi kumulatif kurang dari (fk  ≤) merupakan jumlah frekwensi semua nilai data 

yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada tiap kelas interval. 

Frekwensi kumulatif lebih dari(fk  ≥) merupakan jumlah frekwensi semua nilai data yang 

lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada tiap kelas interval. 
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Dari tabel 1-3 kita bisa dapatkan tabel distribusi kumulatif, seperti berikut : 

  Tabel 1-4a     tabel 1-4b 

 Distribusi frekwensi kumulatif kurang dari           Distribusi frekwensi kumulatif lebih dari 

Tinggi badan 

(cm) 

Frekwensi kumulatif 

Kurang dari (fk ≤) 

 Tinggi badan 

(cm) 

Frekwensi kumulatif 

lebih dari (fk ≥) 

≤ 167,5 21  ≥164,5 48 

≤ 170,5 37  ≥167,5 27 

≤ 173,5 47  ≥170,5 11 

≤ 176,5 48  ≥173,5 1 

 

PENYAJIAN DATA:DIAGRAM 

(1) Histogram dan Poligon: 

Histogram, yaitu penyajian data dalam bentuk persegipanjang-persegipanjang yang 

saling berimpit. Lebar persegipanjang menunjukkan panjang kelas, ditempatkan pada 

sumbu datar dan lebar persegi panjang selalu sama. Tinggi persegi panjang 

menunjukkan frekwensi ditempatkan pada sumbu tegak. 

Poligon, merupakan penyajian data yang diperoleh setelah menghubungkan titik-titik 

tengah bagian sisi atas dari histogram. Jadi bentuk poligon berupa garis-garis lurus 

yang menghubungkan dua titik tengah yang saling berdekatan. Garfik garis lurus 

tersebut biasa disebut sebagai poligon frekwensi. 
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Contoh: 

Dari tabel 1-2, dapat dibuat histogram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Tinggi badan 

  Gambar 1-5 Histogram dan poligon frekwensi 

Untuk  histogram dan poligon frekwensi dari daftar distribusi frekwensi data 

berkelompok (tabel 1-3) dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Tinggi badan 

Gambar 1-6: Histogram dan poligon frekwensi data berkelompok 
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Diagram Batang: 

Penyajian data statsitik dengan menggunakan gambar berbentuk balok atau batang 

disebut diagram batang.  Penyajian data ini akan lebih menjelaskan lagi persoalan 

secara visual. Skala pada sumbu tegak maupun sumbu datar tidak perlu sama, akan 

tetapi tiap lebar batang harus sama lebarnya, tinggi rendah artau panjang pendeknya 

menggambarkan besar/jumlah datumnya. 

Ada dua macam diagram batang yaitu diagram batang tegak dan diagram batang 

mendatar. Pada diagram batang tegak batang-batang diagram tersebut posisinya 

tegak, begitu juga untuk diagram batang mendatar maka posisi batang-batang diagram 

adalah mendatar. Untuk contoh, penyajian  kedua diagram batang tersebut diagram 

dapat dilihat pada gambar 1-7a dan 1-7b dibawah. 

Misalnya diagram batang yang menggambarkan tentang panen Kedelai di Desa Subur 

Makmur dalam lima  tahun terakhir adalah sebagai berikut : 

      

Tabel 1- 6 
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 

Kedelai (ton) 78 96 105 80 96 

 

 

     jumlah (ton) 

                   120 

               100 

                80 

                60 

                40 

                20 

                                                                                        

                             

                             2000      2001        2002        2003       2004           tahun 

         gambar 1-7a: diagram batang tegak hasil panen jagung Desa Subur Makmur 
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                     0        20     40      60      80       100     120   jumlah (ton) 

 

            2000                                               78 84 

             

            2001                                                        98 

 

            2002                                                              105 

 

            2003                                               80 

             

            2004                                                     96 

 

             tahun 

        gambar 1-7b: diagram batang mendatar hasil panen jagung desa Jati makmur  

Jika dari data tersebut lebih dari satu hasil tanaman, misalnya padi dan jagung. Ini 

berarti terdapat tiga komponen diagram batang (diagram batang majemuk). Misal 

tabel hasil panen terdiri dari tiga macam tanaman (kedelai, jagung dan padi) dalam 5 

tahun terakhir sebagai berikut: 

Tabel 1- 7 
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 

Kedelai (ton) 78 96 105 80 96 

Jagung (ton) 90 110 125 80 124 

Padi (ton) 160 185 205 178 156 

 

Maka penyajian data statistka dari tabel 1-7 dalam bentuk diagram batang majemuk 

adalah seperti gambar 1-8  berikut: 
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          Gambar 1-8: Diagram batang hasil panen tiga tanaman  

Diagram Lingkaran 
Penyajian data yang berbentu lingkaran disebut diagram lingkaran. Dalam lingkaran 

tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa daerah sektor yeng merupakan keterangan data. 

Besar kecilnya sektor menunjukkan besar data. Sektor dibatasi oleh dua jari-jari sudut 

sektor dan busur. Besar sudut sektor ditentukan dengan frekwensi dibagi banyaknya 

data (ukuran data) dikalikan 3600. 

Contoh : 

Tingkat pendidikan penduduk di desa Bandongan dari populasi 6250 orang tahun 2002 

adalah sebagai berikut:  Sarjana  350 orang, tingkat SLTA 1450 orang, tingkat SLTP 

2450, tingkat SD 2000 orang.  Gambarkan diagram lingkaran. 

Jawab: 

 350 sarjana, sudut sektor = =× 0360
6250
350 20,160 atau = 5,6 % 

 1450 SLTA, sudut sektor = =× 0360
6250
1450 83,520 atau = 23,2 % 

 2450 SLTP, sudut sektor = =× 0360
6250
2450 141,120 atau = 39,2 % 

 2000 SD, sudut sektor   = =× 0360
6250
2000 115,20 atau = 32 % 
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 PERBANDINGAN JUMLAH TINGKAT PENDIDIKAN SD, SLTP,  
  SMA DAN SARJANA DESA TRASAN KRAJAN TAHUN 2002 

                                                       

 

 

 

 

 

 

                Gambar1-9 : diagram lingkaran  

Diagram Garis: 

Penyajian data dengan menggunakan garis lurus yang terhubung disebut sebagai 

diagram garis atau grafik garis. Diagram garis biasanya disgunakan untuk menyajikan 

data statistika terus menerus berkesinambungan dari waktu ke waktu. Misal data 

tentang pertumbuhan tinggi pohon kecambah, jumlah penduduk tiap tahun, jumlah 

kendaraan yang parkir di Plaza Mandiri, jumlah pencari kerja setiap tahun, jumlah 

penganggunaran selama krisis ekonomi setiap tahun, jumlah kendaraan motor, jumlah 

jemaah haji setiap tahun, jumlah areal hutan yang rusak setiap tahun, dansebagainya. 

Contoh :  

Diberikan data tentang ketinggian air akibat hujan,  yang tercatat pada bendungan 

Katulampa Bogor mulai pukul 04.00 sampai pukul 16.00 sebagai berikut: 

Tabel 1-6 

Waktu 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 

Ketinggian 

(cm) 

160 210 250 320 235 190 255 

 

SMA 

SMP 

SD 

SARJANA 
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Diagram garis dari penyajian data pada tabel 1-6 seperti berikut: 

 

 

 

   

 

 

 

                    

                             Gambar 1-10 

 Ogive 

Tabel distribusi frekwensi kumulatif kurang dari atau lebih dari dapat digambarkan pula 

diagramnya. Tempatkan nilai tepi kelas interval pada sumbu mendatar dan nilai 

frekwensi kumulatif pada sumbu tegak. Titik-titik yang merupakan  pasangan antara 

nilai tepi dengan frekwensi dihubungkan dengan garis lurus, maka akan diperoleh 

poligon frekwensi kumulatif. Jika titik-titik dihubungkan dengan kurva mulus, diperoleh 

kurva frekwensi kumulatif atau ogive. Untuk poligon frekwensi kumulatif kurang dari 

dapat anda dilihat pada gambar 1-8a, sedangkan poligon frekwensi kumulatif lebih dari , 

bisa anda lihat pada gambar 1-8b. Data untuk keperluan ini diambil dari tabel frekwensi 

kumulatif 1-4a dan 1-4b  diatas. 
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C. Mata Pelajaran Fisika 
 
 

GERAK 
Mata Pelajaran   : Fisika 
Kelas / Sem ester    : X / 1 
Kompetensi Dasar : Menganalisis besaran fisika pada gerak  dengan kecepatan dan percepatan  
                                              konstan  

  PPeennddaahhuulluuaann  

Segala kegiatan kita sehari-hari, termasuk dalam mencari nafkah seperti bertani, beternak, 
berdagang, bertukang, dan pekerjaan lainnya, selalu terkait dengan gerak. Oleh karena itu kita 
perlu mempelajari secara seksama mengenai gerak, agar kita dapat memanfaatkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 TTuujjuuaann  PPeemmbbeellaajjaarraann:: 

Meningkatkan pengetahuan dan pemahanan mengenai Gerak, serta terampil memperagakan 
gejala gerak berhubungan dengan kecepatan dan percepatan. 

 

Kegiatan Belajar Mengajar: 

Peserta didik melakukan diskusi, praktik, dan demonstrasi mengenai konsep Gerak.  

 

 

1. Introduction  

Pembelajaran mengenai Gerak 

 

 

I 
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Butuh energi yang sangat besar untuk menggerakkan benda seberat pesawat ruang angkasa agar bisa bergerak 
melawan gravitasi menembus atmosfer menuju angkasa luar   

 

 

 
2. Connection 

Peserta didik menjawb pertanyaan berikut. 

 Apa yang dketahui mengenai gerak? 
 Benda apa saja di sekitar yang bisa bergerak dan yang tidak? 
 Bagaimana energi gerak berpengaruh terhadap segala kegiatan kita? 

 

C 
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3. Application 

Peserta didik melakukan kegiatan praktik menghubungkan antara gerak dengan 
kecepatan dan percepatan melalui praktik langsung merencanakan dan merancang 
percobaan, mengukur kecepatan dan menghitung percepatan, membuat kesimpulan, 
presentasi dan berdiskusi.   

 

A 

 

A.  Pengertian Gerak  

 
Kegiatan 1a 

Langkah kegiatan 

 

 Sediakan bola atau mainan mobil-mobilan dan pengukur waktu (stopwatch atau 
arloji).  

 Kemudian luncurkan pada sebidang lantai yang sudah diberi tanda berupa skala 
ukuran (atau pada lantai dengan pola ubin yang sebangun dan terukur (misalnya 
ubin dengan pola persegi dengan sisi 20 cm atau 30 cm).  

 Ukurlah perpindahan bola pada lantai berskala tersebut dan secara bersamaan 
ukurlah waktu tempuhnya.  

 Catat hasil pengamatanmu. 
 

Kegiatan 1b 

Langkah kegiatan 

 

 Selanjutnya gunakan 2 atau lebih alat ukur waktu (stopwatch/ arloji digital yang ada 
stopwatch) pada lantai berskala yang dibagi 2 (atau lebih).  

 Kemudian luncurkan bola itu pada lantai berskala dengan 2 posisi tersebut. Pada posisi 
pertama catat waktu dengan menggunakan stopwatch pertama (atau arloji),  

 kemudian pada posisi kedua,  
 catat dengan menggunakan stopwatch kedua (atau arloji).  
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                                            posisi 1                                                 posisi 2 

  Gambar bidang berskala dengan alat pengukur waktu 

 

 Selanjutnya bisa dicobakan dengan 3 posisi yang sama panjang dengan aturan yang sama. 
 Buatlah tabel dan grafik dari catatan hasil pengamatan.   

 

Tabel jarak terhadap waktu 

 

No.  Jarak   Waktu  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 Berdasarkan tabel yang sudah terisi di atas, bisa dibuatkan grafik yang menggambarkan 
jarak terhadap waktu  

 

 

 

                                   s 

 

                                                                       t 

Grafik 1a jarak terhadap waktu 
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Kegiatan 1c 

Langkah kegiatan 

 

 Selanjutnya gunakan papan seluncur yang sudah diberi skala dengan tanda pada 
posisi 1, 2, 3, …dan seterusnya.   

 Luncurkan pada papan tersebut dengan sudut kemiringan yang berubah-ubah 
(makin lama makin besar).  

 Catat waktu pada posisi 1, 2, …dan seterusnya,  
 buatlah grafiknya.  
 Kemudian bandingkan grafik pada gerak luncur bola secara mendatar dengan bola 

yang meluncur pada bidang miring. 
 
 
 

                                   s 

 

 

 

                                                                                                             t 

Grafik 1b jarak terhadap waktu 

 
 Buatlah kesimpulan berdasarkan grafik 1a, 1b, dan perbedaan di antara keduanya. 
 Selanjutnya jawablah pertanyaan berikut 

- Bagaimana pola garis pada grafik 1a? 
- Bagaimana pola garis pada grafik 1b? 
- Mengapa pola grafik 1a cenderung linier (garis lurus)? 
- Apa perbedaan grafik 1a dengan 1b? 

 Presentasikan dan diskusikan jawabanmu   
 Buatlah kesimpulan dar hasil diskusii  
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 Presentasikan hasil yang telah diperoleh 
 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat gerak berbagai benda. Cabang fisika yang 
mempelajari gerak dan perubahannya tanpa meninjau penyebabnya disebut Kinematika.  
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Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu 
acuan tertentu. Misalnya bila kita mengatakan bahwa mobil itu bergerak, maka yang biasanya 
dimaksudkan ialah bahwa mobil itu bergerak terhadap bumi atau terhadap kita sebagai 
pengamat.   

Berdasarkan gambaran mengenai gerak di atas diperoleh bahwa gerak bersifat relatif. 
Membahas mengenai gerak kita akan terlibat dengan besaran skalar dan besaran vektor. 
Besaran skalar didefenisikan sebagai besaran yang hanya mempunyai nilai dan tidak perlu 
memperhatikan arahnya, misalnya jarak dan kelajuan. Sedangkan besaran vektor adalah 
besaran yang mempunyai nilai dan arah, misalnya perpindahan, kecepatan, dan percepatan.  

-- 

 

B.  Jarak dan Perpindahan  

 

Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, atau letak suatu titik 
terhadap titik lainnya. Jarak dapat diukur dari dua arahdan nilainya selalu positif.  

Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap posisi 
awal (acuan) benda tersebut. Perpindahan merupakan besaran vektor sehingga selain 
mempunyai besar juga memiliki arah dan dapat bernilai positif atau negatif.  

    

Kegiatan 2   

Langkah kegiatan 

 

 Tuliskan perbedaan antara jarak dan perpindahan.  
 Seorang siswa berjalan dari P ke R sebesar 20 m dan kemudian kembali ke  R sebesar 5 m.  

Tentukan jarak dan perpindahan siswa.  

 Koordinat titik A, B, C, D dan E ialah (-15,0), (-10,0), (0,0), (5,0) dan (10,0). Tentukan jarak 
tempuh dari titik A ke E, jika melalui lintasan ABCDE dan ACBE, dan tentukan pula 
perpindahan dari E ke A?  

‐‐ 

 

Buku IIIC – Peta Kompetensi dan Bahan Pelatihan SMA     95



Petunjuk  Umum 
Keterangan: 
Pengertian ‘jarak’ dan ‘perpindahan’ merupakan istilah yang sama tapi berbeda. 
Persamaannya pada perubahan posisi suatu benda. Perbedaannya antara kedua istilah 
tersebut adalah jarak merupakan besaran skalar yang tidak bergantung arah, 
sementara perpindahan merupakan besaran vektor yang bergantung arah.  
Sementara itu waktu merupakan besaran skalar dan tidak bergantung arah. 
Besarnya perpindahan/ jarak tempuh benda persatuan waktu didefinisikan sebagai 
kecepatan atau kelajuan. Sekali lagi istilah ‘kecepatan’ dan ‘kelajuan’ merupakan istilah 
yang sama, namun beda dalam penggunaannya. Kecepatan merupakan besaran vektor 
yang bergantung pada arah, sementara kelajuan merupakan besaran skalar yang tidak 
bergantung arah. Sekali lagi tidak dibahas mengenai perbedaan tersebut dalam konteks 
pembahasan ini. 

 

 

C.  Kelajuan dan Kecepatan  

 

Di dalam kehidupan sehari-hari kata kelajuan jarang dipergunakan, yang sering dipakai 
adalah kata kecepatan. Kelajuan dan kecepatan merupakan dua pengertian yang berbeda.  

Misalkan, kita mengenderai sepeda motor dengan kelajuan (speed) 50 km/jam, maka 
artinya bahwa kita dapat menempuh jarak sejauh 50 km setiap jam. Jadi, kelajuan dapat 
dikatakan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kelajuan termasuk besaran skalar, 
tanpa memperdulikan arah gerak. Besar kelajuan dapat diamati pada kenderaan yang disebut 
spedometer. Sedangkan kecepatan (velocity) selalu berhubungan dengan perpindahan. Oleh 
karena itu, kecepatan dapat bernilai positif atau negatif, bergantung pada arah perpindahan. 
Perpindahan merupakan besaran vektor.  

 

Kelajuan Rata-rata  

 

Pada umumnya semua kendaraan yang kita kenal sekarang sangat sukar bergerak dengan 
kelajuan tetap. Hal ini bergantung pada keadaan jalan yang dilewati. Kadang-kadang kelajuan 
kendaraan tinggi, rendah, bahkan berhenti pada saat berhadapan dengan lampu merah. 
Misalnya, dalam suatu perjalanan kita menempuh jarak 80 km dalam waktu 2 jam, maka 
kelajuan rata-ratanya adalah :  
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Kelajuan rata-rata =  
jam 2
km 80

 

   =  40 km/jam 

 

Kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Bila 
kelajuan rata-rata diberi simbol (V), jarak tempuh (s), dan waktu tempuh (t), maka persamaan 
secara matematis dapat ditulis 

   

 V =  
t
s

   

 

 

Contoh soal  

Seorang siswa yang berangkat ke sekolah mengenderai sepeda dengan kelajuan tetap 10 
m/det selama 2 menit pertama. 8 menit berikutnya, siswa tersebut bersepeda dengan kelajuan 
5 m/det hingga tiba di sekolahnya.  

Tentukanlah :  

a) Jarak yang ditempuhnya dari rumah ke sekolah  

b) Kelajuan rata-ratanya selama perjalanan 

 

Penyelesaian :  

Diketahui :  

 V1 = 10 m/det  t1 =   2 menit = 120 detik 

 V2 =   5 m/det  t2 =   8 menit = 480 detik 

 

Ditanyakan :  

a) Jarak total yang ditempuh? 

b) kecepatan rata-rata? 
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Jawab: 

a) Jarak yang ditempuh selama selang waktu t1 dan t2  

 S1 = V1 . t1 = (10) . (120) = 1200 m 

 S2 = V2 . t2  =  (5) . (480) = 2400 m 

 

 Jarak dari rumah ke sekolah  : 

 S1 + S2  = 1200 + 2400 = 3600 m 

 Jadi jarak yang ditempuh selama t1 dan t2  adalah 3600 m.  

b) t total   =   t1  +   t2    =  120  +  480  =  600 detik 

v = 6 m/det 

 Jadi  kelajuan rata-rata selama perjalanan 6 m/det 

‐‐ 

Kecepatan Rata-rata  

Besarnya kecepatan rata-rata dari suatu benda bergantung pada besar dan arah 
perpindahan serta selang waktu yang dibutuhkan. Sebuah kenderaan yang bergerak ke utara 
atau ke selatan, dengan kelajuan yang sama tidak berarti memiliki kecepatan yang sama pula. 
Karena kecepatan sangat bergantung pada arah perpindahan. 

Dari contoh diatas, kita harus memperhatikan tanda positif (+) atau tanda negatif (-) dari 
arah perpindahannya. Karena  perpindahan merupakan besaran vektor, maka kecepatan rata-
ratanya juga besaran vektor. Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut :  

Kecepatan rata-rata  = 
t
s

 

     

 S = perpindahan (meter) 

 t = selang waktu (detik) 

 v = kecepatan rata–rata  (m/det) 
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D. Gerak Lurus Beraturan (GLB)    
Berdasarkan tabel jarak/ perpindahan terhadap waktu pada grafik 1a di atas, bisa 
dihitung kecepatan/ kelajuan bola dalam meluncur yaitu kecepatan v sama dengan 
jarak/ perpindahan s per satuan waktu t, atau ditulis: 
 
                                                            s 
                                                  v =  ⎯ 
                                                            t 
 
dimana s merupakan jarak/ perpindahan, dan t adalah waktu tempuh. 
 
 
 
Kegiatan 3 

Langkah kegiatan 

 
 Selanjutnya buat tabel baru berdasarkan hasil tabel sebelumnya (grafik 1a). 

 
Tabel kecepatan 

 

No. Jarak  

(meter) 

Waktu  

(detik) 

kecepatan  

(meter per detik) 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 
Tugas  
a. Buatlah grafik kecepatan terhadap waktu dari gerak bola mendatar. 
b. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil grafik 
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Dalam kehidupan sehari-hari jarang kita juimpai benda dapat bergerak beraturan dalam 
jangka waktu yang lama.  Akan tetapi dapat kita contohkan pendekatan tentang gerak lurus 
beraturan, yaitu gerak mobil di jalan bebas hambatan (tol) dengan kecepatan tetap dan gerak 
pesawaat terbang pada ketinggian tertentu.  Namum kedua contoh di atas hanya terjadi dalam 
selang waktu tertentu.  Apabila suatu benda dapat bergerak dengan kecepatan tetap pada 
suatu lintasan garis lurus, maka dikatakan bahwa benda tersebut bergerak lurus beraturan. 

Hubungan antara nilai perpindahan (S) dan nilai kecepatan (V) dinyatakan dengan 
persamaan. 

        S = V . t 

Contoh soal: 

Sebuah mobil balap melakukan start dengan kecepatan 180 km/jam selama 15 menit. Berapa 
jarak yang ditempuh selama waktu tersebut? 

  

Penyelesaian :  

V = 180 km/jam =  = 50 m/det 

t = 15 menit = 60 x 15 detik = 900 detik 

S = V. t 

   = (50 m/det) . 900 detik 

   = 45000 m 

‐ 

Petunjuk  Umum 
Keterangan: 
GLB (gerak lurus beraturan) merupakan gerak suatu benda secara lurus dengan 
kecepatan atau kelajuan tetap, misalnya pada bola meluncur di lantai datar. Namun 
seandainya diamati lebih cermat, maka gerak luncur bola di lantai mendatar tidak 
benar-benar mengalami kecepatan tetap, karena makin lama makin perlahan sebelum 
pada akhirnya berhenti. Hal ini akibat adanya gesekan pada lantai dan adanya 
hambatan angin atau udara yang menyebabkan bola itu cenderung bergerak makin 
perlahan lalu akhirnya berhenti atau diam. Walaupun begitu dalam konteks ini 
hambatan atau gesekan itu terlalu kecil hingga bisa diabaikan untuk menggambarkan 
adanya GLB. 
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E. Gerak Lurus Berubah Beraturan 
Berdasarkan percobaan gerak mendatar dan gerak meluncur di bidang miring, bisa 
diambil contoh gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari.  
 
 
Tugas  
a.  Tuliskan berbagai macam gerak di sekitar, seperti gerak berjalan, berlari, bola 

meluncur di tempat datar, bola meluncur di bidang miring, gerak bersepeda, gerak 
bermotor, dan lainnya.  

b. Tentukan dari berbagai gerak yang berhasil dikumpulkan/ dituliskan sebagai GLB 
atau GLBB 

c.  Diskusikan mana yang lebih banyak terdapat contoh gerak di sekitar, GLB atau 
GLBB? Mengapa?  

- 
 

Percepatan 

Pada umumnya semua kendaraan yang ada di muka bumi ini sangat sukar bergerak 
dengan kecepatan tetap. Hanya sedikit benda  yang dapat bergerak dengan kecepatan tetap 
untuk suatu lintasan yang sangat panjang.  Jika pada setiap selang waktu tertentu, benda 
mengalami perubahan kecepatan (bertambah atau berkurang) atau arahnya berubah, maka 
benda tersebut mengalami percepatan. Percepatan didefinisikan sebagai berubahan 
kecepatan terhadap waktu. - 

Percepatan menurut persamaan dapat ditulis :  

 

Percepatan a  = 
t

vvt 0−
 

 

Percepatan merupakan besaran vektor, oleh karena itu percepatan yang berharga positif 
disebut percepatan dan yang berharga negatif disebut perlambatan. 

 

Gejala yang berhubungan dengan percepatan sangat erat hubungannya dengan gerak lurus 
berubah beraturan (GLBB). Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai beberapa contoh 
dari gerak lurus berubah beraturan, bahkan kita dapat mengamati dengan mudah. Ambil 
sebuah kelereng, kemudian lemparkan kelereng itu pada lintasan lurus. Lama kelamaan 
kelereng itu akan berhenti di tempat tertentu, berarti kelereng mengalami perubahan kecepatan 
atau memperoleh perlambatan dan apabila kelereng digelindingkan pada bidang miring akan 
mendapat percepatan; kecepatannya berubah secara beraturan menurut selang waktu tertentu. 
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Jadi gerak lurus berubah beraturan (GLBB) adalah gerak dengan lintasan lurus dan 
percepatan tetap.  

 

 

Kegiatan 4 

Langkah kegiatan 

 
 Selanjutnya buat tabel baru berdasarkan hasil tabel sebelumnya (grafik 1b). 

 
Tabel kecepatan 

 

No. Jarak  

(meter) 

Waktu  

(detik) 

kecepatan  

(meter per detik) 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 
Tugas  
a. Buatlah grafik kecepatan terhadap waktu dari gerak meluncur di bidang miring. 
b. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil grafik. 
c. Diskusikan apa yang membedakan antara grafik ini dengan grafik pada kegiatan 3. 
- 

Gerak lurus berubah beraturan dapat berupa gerak dipercepat yaitu makin lama 
kecepatannya bertambah besar (dipercepat) dan sebaliknya gerak diperlambat atau 
kecepatannya semakin berkurang. 
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Dari persamaan percepatan 

 

 a  = 
t

vvt 0−
 

 

Umumnya waktu mula-mula t0 = 0 sehingga : 

 

    Vt - V0 = at 

  

 

Kecepatan pada waktu t yaitu  dapat dinyatakan dengan: 

 

Keterangan 

vt = Kecepatan awal (m/det) 

v0 = Kecepatan pada t detik (m/det) 

a    = Percepatan (m/det2) 

t   = wak tu (detik) 

 

Jarak tempuh untuk gerak lurus berubah beraturan, dapat dirumuskan sebagai berikut 

 

    S = v0 t + ½ a t2                

Keterangan 

S  = Jarak tempuh (m) 

V0 = Kecepatan awal (m/det) 

t  = waktu (detik) 

a  = percepatan (m/det) 
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Dari persamaan di atas tampak bahwa jarak tempuh S merupakan fungsi pangkat dua dari 
waktu t, karena itu grafiknya berupa grafik parabola. 

Dalam menyelesaikan soal, kadang kita ingin menghilangkan variabel waktu (t). hal ini dapat 
dilakukan dengan cara menggabungkan persamaan seperti berikut : 

 

Persamaan gerak diperlambat beraturan dapat ditulis : 

 

               S  =  V0t    -   ½ at2 

  

 

contoh soal 

Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian pada mobil itu diberikan percepatan 5 m/det2. 
Tentukanlah: 

a) Kecepatan mobil setelah bergerak selama 5 detik 

b) Jarak tempuh mobil selama 5 detik 

 

Penyelesaian: 

Diketahui 

 a = 5  m/det2 

  t = 5  detik  

 

a.  Vt = V0 + a.t 

     Vt = 0 + 5.5 

     Vt = 25  m/det 

  Jadi setelah 5 detik, kecepatan mobil 25 m/det 
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b.  S = V0.t + ½.a.t2  

S = 0 + ½.(5).(5)2 

S = (2,5).(25) 

S = 62,5  m 

 Jadi selama 5 detik jarak yang ditempuh 62,5 meter 

 

Petunjuk  Umum 
Keterangan: 
Adanya percepatan menyebabkan benda berubah kecepatannya secara konstan. 
Dalam konteks ini benda bergerak lurus, karena pada dasarnya benda selalu bergerak 
lurus kecuali  ada gaya lain yang menyebabkan benda berbelok atau berubah arah. 
Gerak benda yang mengalami percepatan disebut sebagai  gerak lurus berubah 
beraturan (GLBB) yaitu benda yang bergerak lurus dengan kecepatan yang bertambah 
secara beraturan.  
 
Tugas 
a.  Amati benda-benda yang bergerak di sekitar. Banyak jenis-jenis gerak di sekitar 

merupakan GLBB yaitu gerak lurus yang mengalami percepatan atau kecepatan 
yang bertambah secara beraturan.  

b. Cari dan tentukan jenis-jenis gerak sekitar seperti gerak jatuh bebas, gerak sepeda 
di jalan menurun, gerak motor/ mobil dari keadaan diam hingga meluncur, dan lain 
sebagainya. 

c. Diskusikan mengapa gerak pada butir b merupakan GLBB   
- 

 

Gerak Jatuh Bebas 

Gerak jatuh bebas adalah salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan, dengan gerak 
yang dipercepat oleh percepatan gravitas bumi (g), dan tanpa kecepatan awal(Vo=0).  

 

Dalam kehidupan sehari-hari, gerak jatuh bebas dapat diamati dari berbagai benda yang 
mengalami jatuh dari ketinggian tertentu atau tempat yang lebih tinggi. Walaupun secara ideal 
gerak jatuh bebas haruslah dalam ruang hampa (vakum), artinya tidak ada gesekan antara 
benda dengan udara yang dapat menghambat gerak tersebut. - 
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Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian (h) di atas tanah. Waktu yang diperlukan untuk 
menyentuh tanah, dan kecepatan saat menyentuh tanah dapat dihitung sebagai berikut.  

Dari persamaan GLBB :  

Vt = V0 + a.t 

 S  = V0 . t  + ½.a.t2 

Vt2 = Vo2 + 2 a S  

 

Karena S = h dan a = g, maka  

h = ½ g.t2 

 

 t =          waktu untuk menyentuh tanah 

 

Kecepatan pada saat menyentuh tanah :  

 

 

 Vt = Vo + g.t 

 

 Vt = g.t           (karena Vo = 0) 
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Gerak Vertikal ke Atas 

Jika benda dilemparkan vertikal ke atas, maka gerak  benda akan diperlambat beraturan (a 
= -g) hingga kecepatannya akan menjadi nol (Vt = 0), tepat ketika mencapai titik tertinggi, 
kemudian kembali jatuh bebas. Dengan menggunakan persamaan GLBB, ketinggian yang 
ditempuh dan kecepatannya dapat ditentukan sebagai berikut: 

  

 h   = Vot – ½ g.t2 

  Vt = Vo – g.t 

  Vt2 = Vo2 – 2.g.h 

 

Jika ketinggian mencapai maksimum, maka Vt = 0 dan waktu untuk mencapai ketinggian 
maksimum ini adalah :  

 

 Vt =  Vo – g.t           t  =      (karena Vt  = 0) 

 

Sedangkan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik pelemparan mula-mula adalah :  

 

 t’ = 2.t 

 t’ = 
g
v02

 

 

Contoh soal  

 Dari ketinggian 19,6 meter sebuah benda jatuh bebas.  

 Jika g = 9,8 m/det2. hitunglah :  

 a. Setelah berapa lama benda menyentuh tanah ?  

 b. Besar kecepatan benda saat menyentuh tanah ! 
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 Penyelesaian :  

 Diketahui: h = 19,6 m 

   g =  9,8 m/det2 

 

 a) t =  2 detik 

  waktu untuk mencapai tanah adalah 2 detik. 

 

 b).    

        V = 19,6 m/det 

  Kecepatan saat menyentuh tanah adalah 19,6 m/det. 

 

4. Reflection 

Memberi penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik, melalui Tanya jawab, diskusi, 
dan presentasi hasil praktikum. Penilaian bisa dilakukan melalui tes atau non tes, tulisan 
atau lisan.     

 

R 
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Penilaian 
  

1. Manakah pola grafik di bawah ini yang menunjukkan kecepatan tetap (GLB)? 
Jelaskan jawabanmu. 
a.     b. 
s      s                                                                                     
 
 
 
 

            
                            t                                         t 

 
 
 
c. s.                               d.  s 
 
 
 
 
 
  
                                       t                        t   
   

2. Manakah pola grafik di bawah ini yang menunjukkan kecepatan bertambah 
secara beraturan (GLBB)? Jelaskan jawabanmu. 

 

a.    v              b.   v     
 
 
 

 
 
 
                                         t                                                              t 

 
c.    v                                                    d.      v      
.      
 
 
 
 
 
 
                                     t                                        t                                                
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5. Extension 

Pengembangan pembelajaran yang berkaitan dengan Gerak melalui tugas berikut. 

 Tentukan kemungkinan penggunaan tenaga gerak pada dunia industri/ usaha di 
sekitar. Misalnya pabrik yang menggunakan mesin-mesin mekanis, atau tenaga 
kerja manusia. (secara deskripsi) 

 Tentukan kemungkinan energi gerak berupa tenaga manusia akan digantikan 
dengan mesin-mesin yang menggunakan energi listrik, di dunia industri/ usaha 
yang ada di sekitarmu. (secara deskripsi) 

 Cari contoh model industri/ usaha yang menggunakan energi gerak berupa 
tenaga kerja manusia. Berapa jumlah tenaga kerja/ buruh? Hitung yang harus 
dibayarkan kepada mereka per bulannya dibandingkan dengan produktivitas 
yang dihasilkan (laba atau rugi?) .  

 

E 

 
 
Daftar Istilah  
Gerak  

Gerak lurus beraturan (GLB) 

Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) 

Kecepatan  

Percepatan  

 
Daftar Pustaka 

 

1. ____, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar: Mata Pelajaran Fisika SMA, 
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3. ____, The New Book Of Popular Science, Vol.3, Grolier, 1982 

4. Bueche F.J., 1992. Fisika Edisi ke-7 Seri Buku Schaum, Erlangga, Jakarta. 

5. Alonso M – Finn E., 1992. Dasar-Dasar Fisika Universitas: Mekanika dan 

Termodinamika jilid 1 Edisi ke-2, Erlangga, Jakarta.      
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D. Mata Pelajaran Kimia 
 

LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON ELEKTROLIT 
Mata Pelajaran  : Kimia  
Kelas/Semester  : X / 2 
Materi pokok  : Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit 
Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi sifat larutan non- elektrolit dan elektrolit berdasarkan data hasil  
                                              percobaan. 

 
 

  PPeennddaahhuulluuaann  

“Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 
mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 
didik” (Permen Diknas Nomor 41, tahun 2007: Standar Proses untuk Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah). 

Sejalan dengan hal itu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam Temu 
Nasional di Jakarta, 29 Oktober 2009, mengatakan: “Saya minta Menteri 
Pendidikan Nasional untuk mengubah metodologi belajar-mengajar yang ada 
selama ini. Sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah jangan hanya 
gurunya yang aktif , tetapi harus mampu membuat siswanya juga aktif”  

Bagaimana dengan pembelajaran Kimia di sekolah saat ini? Apapun 
adanya, tujuan dari penulisan ini adalah untuk membantu peserta 
mengembangkan kemampuan dalam melatih para guru dalam proses belajar 
mengajar IPA sesuai dengan pernyataan permen Diknas dan pernyataan 
presiden di atas. 

Ruang lingkup materi Kimia dalam tulisan ini terdiri atas larutan elektrolit 
dan larutan non elektrolit.. Peserta diharapkan dapat mengembangkan sendiri 
selain yang ada dalam tulisan ini. Tulisan ini terdiri dari dua bagian, bagian 
pertama tentang strategi kegiatan, bagian kedua tentang bahan ajar yang 
relevan dengan sesi pertama. Strategi kegiatan terdiri dari pendahuluan, 
pengaitan pengetahuan peserta dengan pengetahuan sebelumnya, praktek 
pembelajaran berupa diskusi, praktikum, tanya jawab, refleksi untuk renungan 
peserta dan pengajar, serta perluasan wawasan peserta dengan berbagai cara.  
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Bahan ajar terdiri atas Penggolongan Larutan Berdasarkan Daya Hantar 
Listrik, Reaksi Ionisasi Larutan Elektrolit kuat ,Elektrolit Lemah, Non Elektrolit, 
Larutan, lelehan, reaksi ionisasi kovalen polar, dan derajat disosiasi. 

 

    TTuujjuuaann    

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu: 

• Memahami pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit serta gejala yang 
menyertainya. 

• Merancang dan melaksanakan kegiatan percobaan untuk mengidentifikasi 
larutan elektrolit dan non elektrolit. 

• Memahami penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus 
listrik. 

• Memahami bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan 
senyawa kovalen polar 

  

PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii    

 Bagaimana cara mengidentifikasi larutan yang bersifat elektrolit dan bersifat 
non elektrolit? 
 

  PPeettuunnjjuukk  UUmmuumm  

Kegiatan dilaksanakan secara pleno, kelompok kecil, dan pada sesi akhir 
individual. 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann    

Handout  : Larutan Elektrolit & Non Elektrolit 

 

   WWaakkttuu  

Waktu yang digunakan untuk unit ini adalah 4 x 45 menit.  
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 IICCTT  

o Proyektor LCD  
o Laptop atau personal computer untuk presentasi 
o Layar proyektor LCD 
oo  Fasilitator harus tetap siap dengan persiapan alternatif apabila peralatan 

yang diharapkan tidak tersedia.   

  RRiinnggkkaassaann  SSeessii    

 

 
 

 

 
 

 

      PPeerriinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann  
 

  Introduction (5 menit)   

Fasilitator menjelaskan latar belakang dan tujuan sesi dengan 
menggunakan informasi dari bagian pendahuluan dan tujuan. 
 

  Connection (30 menit) 

  Ungkap Pengalaman  

Peserta menyimak tayangan video suatu pembelajaran atau seorang 
peserta mengajar tentang identifikasi larutan elektrolit,non-elektrolit.. 
Dengan tayangan video atau tampilan seorang peserta yang praktek 
mengajar, peserta diminta mengungkapkan gagasan atau pengalamannya 
untuk menjawab pertanyaan: 
 
 

Connection 
(Pengaitan) 
 

30 menit 

Berurun gagasan 
tentang larutan, 
larutan elektrolit, 
non elektrolit.,  
 

Application 
(Praktek) 
50 menit 

Berdiskusi dan 
Melakukan 
percobaan 
identifikasi 
larutan elektrolit 
non elektrolit. 

Reflection 
(Refleksi) 
 

5 menit 

Cek tujuan sesi 
Catat hal-hal yg 
membingungkan 

Extension 
(Perluasan) 
 

Berlatih 
mengidentifika
si model lain 
dan kegunaan 
larutan..  

Introduction 
(Pembukaan) 
 

5 menit 

Menjelaskan 
latar belakang 
dan tujuan sesi 

C 
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• Apa saja kekuatan dan kelemahan pengajar tadi? 
• Mengapa listrik menyala pada saat larutan elektrolit teramati? 
• (Dapat digali dari peserta)…………………………………dst…. 

 (Beri waktu peserta untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut yang 
berkaitan  dengan pengetahuan sebelumnya) 

   

 

 

Catatan untuk Fasilitator  

• Mengapa masalah yang digali? Karena bila guru tahu 
masalah mengajarnya, maka mereka sadar akan apa yang 
harus diperbaiki. Kita/guru akan tahu masalah PBM bila kita 
tahu PBM yang seharusnya seperti apa. (Rumus: Masalah = 
YG SEHARUSNYA – KEADAAN SEKARANG) 

 

 
Diskusi kelompok berpandu pada pertanyaan di atas 
Fasilitator menayangkan gambar peralatan penyulingan (destilasi). 

 

 Application (50 menit) 
A 

Kegiatan 1: Mengamati dan memprediksi gambar 
Mengamati dan memprediksi gambar untuk membedakan pengertian dari larutan 

elektrolit dan non elektrolit. 
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Perhatikan gambar 
disamping. Dapatkah 

anda menerka, 
manakah yang 

merupakan larutan 
elektrolit?  Larutan 
Nonelektrolit? Apa 

alasannya? Apa arti 
gambar  di tengah?

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Perbedaan larutan elektrolit dan non elektrolit 
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Kegiatan 2:  Berdiskusi dalam kelompok kecil (3-4 orang).  
Tujuan: Memahami komponen dalam larutan  

  Memahami istilah larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. 

 Pertanyaan untuk diskusi: 

• Menurut anda, dalam suatu larutan, ada komponen apa saja?  

• Jika larutan garam dipanaskan sampai habis, apa yang tersisa?  

• Dari data tersebut, apa yang dapat disimpulkan? 

• Apa arti larutan elektrolit? Apa arti larutan non elektrolit? 

 

Kegiatan 3.  
Melakukan percobaan secara kelompok (3-4 orang) 

Tujuan Kegiatan 

• Merakit peralatan untuk percobaan daya hantar listrik suatu larutan 

• Mengamati gejala yang terjadi dalam larutan yang diamati daya hantarnya 

• Mengelompokkan jenis larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah dan non 

elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya 

• Mendefinisikan pengertian larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. 

• Menganalisis alasan suatu larutan dapat menghantarkan listrik. 

 

Tabel 1. Alat dan bahan yang diperlukan :    
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Alat yang Diperlukan Bahan yang 

Diperlukan 

Jumlah 

gelas kimia 100 ml, 1 
buah 
baterai; 9 volt, 1 buah 
bola lampu 
kabel listrik 
elektroda  
 

Larutan garam dapur 
Larutan HCl 
Larutan NaOH 
Larutan gula 
Larutan asam cuka 
Etanol (alcohol) 
Air suling 
Air sumur 
Air ledeng 
Air perasan jeruk 
… lainnya…… 
 

1M; 50 mL 
1M; 50 mL 
1M; 50 mL 
70%; 50 mL 
1M; 50 mL 
1M; 50 mL 
50 mL 
50 mL 
50 mL 
50 mL 
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Prosedur Percobaan 

1. Susunlah alat penguji elektrolit seperti pada gambar di bawah ini sehingga 

dapat berfungsi dengan baik! 

 
 

Gb 4. Rangkaian percobaan daya hantar listrik suatu larutan 

 

Ilustrasi lain dapat digambarkan sebagai berikut 

 

 
 

 Gb 5 Ilustari percobaan daya hantar listrik suatu larutan 

 

2. Masukkan 50 mL air suling ke dalam gelas kimia, kemudian uji daya 

hantarnya. Catat apakah lampu menyala terang, redup, atau timbul 

gelembung pada eletroda. 
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3. Bersihkan electrode dengan air dan keringkan dengan tissue atau pengering. 

Dengan cara yang sama, ujilah daya hantar larutan yang lain, sesuai tabel. 

4. Catat pada table hasil pengamatan 

 
Kegiatan 4. Mencatat data hasil pengamatan 
Tabel  2. Hasil Pengamatan: 

Nyala lampu Gelembung 
gas No Larutan Te 

rang 
Re 
dup 

Tidak 
ada 

Ba 
Nyak 

Sedi 
kit 

Ket 

Con 

toh 

Larutan 
garam dapur 

V 
- 
 

- 
 

V 
 - 

Elektrolit kuat 
 

1 Larutan HCl …….. ……. …….. …….. ……. ………………. 

2 Larutan 
NaOH 

      

3 Larutan gula       

4 Larutan asam 
cuka 

      

5 Etanol 
(alcohol) 

      

6 Air suling       

7 Air sumur       

8 Air ledeng       

9 Air perasan 
jeruk 

      

10 ……………       
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Kegiatan 5.  Menganalisis dan menyimpulkan hasil pengamatan  

Analisis  data/pertanyaan: 

1. Gejala apakah yang menandai hantaran listrik melalui larutan? 

2. Kelompokkan bahan-bahan yang diuji ke dalama larutan elektrolit kuat, 

elektrolit lemah, dan  nonelektrolit! 

3. Tariklah kesimpulan dari percobaan ini!  

a. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang …. 

b. sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan yang….. 

c. Elektrolit kuat dalam air mengion sempurna, sedangakan elektrolt 

lemah ……  

d. Yang termasuk contoh larutan elektrolit diantaranya ….. 

e. Yang termasuk larutan noneletrolit antara lain….. 

f. Larutan elektrolit dapat menghantakan listrik karena mengandung ion-

ion yang …….  

 
Kegiatan 6 Berdiskusi, Merangkum, menyusun laporan 
Tugas: Diskusikan hasil percobaan anda, tuangkan dalam laporan. 

Diskusikan dengan teman sekelompok, apa saja komponen yang harus ada 

dalam laporan 
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Reflection (5 menit)  

Fasilitator menanyakan kepada peserta: 

R 

1. Apakah tujuan sesi ini sudah tercapai? 
2. Hal apa saja yang masih membingungkan? 
3. (Lihat Penilaian) 

 

   Extension (Tugas, PR, bacaan lanjutan, penelitian, latihan, penilaian, dsb 

PPeesseerrttaa  ddiimmiinnttaa  uunnttuukk  bbeerrllaattiihh  tteerruuss  mmeennccaarrii  iiddee--iiddee  kkrreeaattiiff  tteennttaanngg  hhaall--hhaall  yyaanngg  
rreelleevvaann  ddeennggaann  llaarruuttaann  eelleekkttrroolliitt  nnoonn  eelleekkttrroolliitt..  

  

Penilaian Sikap 
Untuk menilai sikap peserta dapat digunakan sebagai berikut. 
 

E 

 Penilaian sikap (sebelum, selama, dan setelah kegiatan)  
Nilai budaya dan karakter bangsa serta wirausaha didapat dari pengamatan 
guru terhadap siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 
Contoh:  

Indicator budaya dan karakter bangsa/skor 

No 
Nama 

Siswa 
1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 

1 Aam            

2            

3            

40            
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Keterangan Indikator: 
 

1. Jujur 
2. Kerja kera 
3. Toleransi 
4. Rasa ingin tahu 
5. Komunikatif 
6. Menghargai prestasi 
7. Tanggung Jawab 
8. Peduli lingkungan 
9. Percaya diri 
10. Berorientasi tugas dan hasil 

  

PPeessaann  UUttaammaa  

 
 

Pertanyaan Pemahaman 

Lengkapi pernyataan berikut dengan singkat dan tepat 

1. Larutan terdiri dari komponen ….    dan ………….. 

2. Larutan yang dapat menghantarkan listrik disebut…. 

3. Uji daya hantar listrik untuk elektrolit akan menunjukkan…. 

4. Timbulnya daya hantar listrik disebabkan…. 

5. Asam cuka termasuk elektrolit karena…. 

6. Contoh-contoh larutan elektrolit antara lain…. 

7. Contoh-contoh larutan non elektrolit antara lain…. 

8. Nilai derajat ionisasi untuk elektrolit kuat adalah…. 

9. Contoh reaksi ionisasi dari larutan senyawa kovalen polar antara lain…… 
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Jawablah pertanyaan berikut dengan benar 

1. Bagaimanakah cara mengidentifikasi suatu larutan itu termasuk elektrolit 

atau nonelektrolit? Jelaskan! 

2. Mengapa padatan garam tidak dapat menghantarkan listrik sedangkan 

larutan dan lelehannya dapat menghantarkan listrik? Jelaskan 

3. Apakah semua zat terlarut padat jika dimasukkan ke dalam air dapat 

menghantarkan arus listrik? Jelaskan! 

4. Mengapa larutan tertentu dapat menghantarkan arus listrik? Jelaskan! 

5. Apakah semua senyawa ion dan kovalen jika dilarutkan dalam air 

merupakan  larutan elektrolit? Jelaskan! 

6. Tulis reaksi ionisasi dari zat-zat di bawah ini dalam air. 

a. KBr (aq) 

b. Na2SO4 (aq) 

c. CaCl2 (aq) 

d. Ba (CH3COOH)2 (aq) 

e.   HCN(aq) 

 7. Data percobaan apa saja yang membedakan antara larutan elektrolit kuat, 

  Larutan elektrolit lemah, dan larutan non elektrolit? Jelaskan. 

 8.Termasuk golongan manakah larutan urea dan larutan alcohol? Jelaskan 

9. 

 .  

                     Apa yang dapat anda simpulkan dari ilustrasi di atas? 

10. Jelaskan manfaat larutan elektrolit dalam kehidupan. 
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• Penilaian laporan hasil percobaan (2) 
Laporan individu atau kelompok dinilai berdasarkan criteria yang sudah 
ditentukan sebelumnya. Kriteria ini sebaiknya didiskusikan terlebih dulu 
bersama siswa. 
Contoh kriteria untuk menilai laporan hasil percobaan, misalnya 
 

 Kriteria Laporan  Skor 

 

Kelengkapan isi 20 

Kebenaran konsep  15 

Cara penulisan data  10 

Cara menganalisis data 20 

Cara menyimpulkan 30 

…………….dsb   5 

Jumlah 100 
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Handout: 
LARUTAN ELEKTROLIT & NON ELEKTROLIT 

 

A. Komponen Dalam Larutan 

 

Gb 2. Penguapan larutan garam 

        

Bayangkan teh manis hangat di pagi hari; zat apakah yang berperan 

sebagai pelarut? dan zat apa yang berperan sebagai terlarut?. Masih banyak 

contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya larutan gula dan larutan 

asam cuka. Di antara larutan yang kita kenal, ada larutan yang dapat 

menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit, sedangkan larutan yang tidak 

dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan nonelektrolit. Apakah beda antara 

keduanya? Mengapa larutan tersebut dapat menghantarkan listrik? 

  

Perhatikan gambar di samping. Apa yang 

terjadi? Ternyata, setelah airnya habis 

menguap, akan terlihat padatan garam, sisa 

penguapan air. Jadi, dalam larutan garam ada 

zat terlarut (solut) yaitu garam dan zat pelarut 

(solven), yaitu air. 

B. Penggolongan Larutan Berdasarkan Daya Hantar Listrik 
Sebelum menggolongkan larutan berdasarkan daya hantar listriknya,  

perhatikan gambar di bawah ini. Dapatkah anda memprediksi perbedaan antara 

larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non elektrolit?  
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 Gb 3. Daya hantar larutan 

Untuk lebih jelasnya, lakukan percobaan (di atas)  

Sebagai bahan referensi, bandingkan hasil pengamatan anda dengan data 

berikut (Sumber: Pustekkom 2005) 

Tabel 3. Gambaran sifat larutan dari elektrolit kuat (a), 
elektrolit lemah (b) dan non elektrolit (c)  

Jenis 
Larutan Sifat dan Pengamatan Lain Contoh 

Senyawa  Reaksi Ionisasi  

Elektrolit
Kuat  

 - terionisasi sempurna  
- menghantarkan arus listrik 
- lampu menyala terang 
- terdapat gelembung gas  

NaCl, HCl, 
NaOH,  
H2SO4, dan 
KCl 

NaCl Na+ + Cl- 
NaOHl Na+ + OH-  
H2SO4 2H+ + 
SO42-  
KCl K+ + Cl-  
 

Elektrolit
Lemah  

 - terionisasi sebagian  
- menghantarkan arus listrik 
- lampu menyala redup  
- terdapat gelembung gas  

CH3COOH, 
N4OH, 
HCN, dan 
Al(OH)3 

CH3COOH H+ + 
CH3COO-  
HCN H+ + CN-  
Al(OH)3 Al3+ + 
3OH-  

Non 
Elektrolit 

- tidak terionisasi  
- tidak menghantarkan arus 
listrik 
- lampu tidak menyala  
- tidak terdapat gelembung 
gas  

C6H12O6, 
C12H22O11,
CO(NH2)2, 
dan 
C2H5OH 

C6H12O6 
C12H22O11 
CO(NH2)2  
C2H5OH  
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C. Reaksi Ionisasi Larutan Elektrolit kuat ,Elektrolit Lemah, Non Elektrolit. 
Sebagai pertanyaan awal, bagaimana proses ionisasi suatu larutan elektrolit 

kuat, juga elektrolit lemah? Untuk menjawab pertanyaan di atas, bacalah materi 

berikut, kemudian diskusikan dan buatlah rangkumannya. 

Perhatikan gambar 6 dan gambar 7 berikut. Dapatkah anda mengamati, 

darimana electron mengalir? Dari anodakah? Dari katodakah? Apa yang terjadi 

pada gambar 7? Prediksikan dulu sebelum melanjutkan bacaan berikut. 

      Gb 6. . Hantaran listrik melalui larutan HCl           Gb 7. Proses ionisasi dalam larutan 

Perhatikan kembali gambar di atas. Larutan HCl di dalam air mengurai 

menjadi kation (H+) dan anion (Cl-). Terjadinya hantaran listrik pada larutan HCl 

disebabkan karena ion H+ menangkap elektron pada katoda dengan 

membebaskan gas Hidrogen. Sedangkan ion-ion Cl- melepaskan elektron pada 

anoda dengan menghasilkan gas klorin. 

 Bagaimana reaksi penguraian senyawa dalam air?  Senyawa-senyawa yang 

atom-atomnya tergabung oleh ikatan ion disebut senyawa ion.  Senyawa ion 

yang berwujud padat tersusun atas ion-ion dalam kristal, tidak dapat 

menghantarkan arus listrik. Jika senyawa ion dilelehkan/dicairkan, ion-ion akan 

bergerak bebas, sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Begitu juga bila 

senyawa ion yang berwujud padat dilarutkan dalam air, senyawa ion akan terurai 

menjadi ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. 
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Contoh:      KI (aq)       K+ (aq) + I– (aq) 

  NaCl (aq)       ........            (Coba isi sendiri) 

  CuSO4 (aq)      Cu2+ (aq) + SO42– (aq) 

  BaCl2 (aq)      Ba2+ (aq) + 2 Cl– (aq) 

 

 Larutan elektrolit adalah larutan yang mengandung ion positif dan ion negatif, 

sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Contoh larutan elektrolit misalnya 

larutan aki (larutan asam sulfat (H2SO4), larutan NaOH, dan larutan garam dapur 

(NaCl). Bagaimana dengan larutan non-elektrolit? Dapatkah anda 

mendefinisikan berdasarkan definisi larutan elektrolit? Contoh larutan 

nonelektroli misalnya larutan gula/sukrosa (C12H22O11), larutan glukosa 

(C6H12O6), dan larutan urea (CO(NH2)2). 

Larutan elektrolit dapat menghantakan listrik karena mengandung ion-ion 

yang bergerak bebas. Larutan elektrolit dapat berasal dari senyawa ion atau 

senyawa kovalen polar yang di dalam larutan  dapat terurai menjadi ion-ion. 

Bagaimana daya hantar dari elektrolit kuat? Perhatikan kembali gambar di atas. 

Juga perhatikan hasil percobaan anda di atas.  

Terlihat perbedaan ketiga larutan; yaitu larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit 

lemah, dan larutan non elektrolit. Dari data percoban, akan terlihat perbedaan 

ketiga larutan; yaitu larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan 

non elektrolit. Apa perbedaan dari ketiganya? Pada persamaan reaksi ionisasi 

elektrolit kuat ditandai dengan anak panah satu arah ke kanan. Elektrolit kuat 

dapat berupa asam atau basa. Contoh :  

NaCl (aq) 
 
KI (aq)  

 

Ca(NO3)2(g)

Na+
(aq) + Cl-(aq) 

 

………………………(Isi sendiri) 
 

    Ca2+
(aq) + NO3-

(aq) 
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Di bawah ini diberikan kation dan anion yang dapat membentuk elektrolit kuat. 

Kation : Na+, L+, K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, NH4+ 

Anion : Cl-, Br-, I-, SO42-, NO3-, ClO4-, HSO4-, CO32-, HCO32- 

Tugas: 

Dari data kation dan anion di atas, buatlah reaksi ionisasi dari  

MgBr2                         …………………………… 

Na2SO4                       …………………………… 

Ca(ClO4)4.                    …………………………… 

   

Bagaimana dengan larutan elektrolit lemah? Larutan elektrolit lemah, 

memberikan nyala redup ataupun tidak menyala, tetapi masih terdapat 

gelembung gas pada elektrodanya, daya hantarnya kecil, karena hanya teruai 

atau terionisasi sebagian kecil.. Makin sedikit yang terionisasi, makin lemah sifat 

elektrolitnya.. Dalam persamaan reaksi ionisasi elektrolit lemah ditandai dengan 

panah dua arah (bolak-balik) artinya tidak semua molekul terurai (ionisasi tidak 

sempurna). Contoh:  

CH3COOH(aq)  
NH4OH(g)

CH3COO-
(aq) + H+

(aq) 

 
NH4+

(aq) + OH-
(aq)

Beberapa contoh larutan elektrolit lemah antara lain H2S(aq)HCOOH(aq)¸ H3PO4 

(Tugas: Tulis reaksi ionisasi dari senyawa berikut: 

H3PO4          …..   

 HCN(aq)         ……

 

D. Larutan, lelehan, reaksi ionisasi kovalen polar, dan derajat disosiasi.  

Kegiatan (5) : Berdiskusi secara berpasangan, latihan, merangkum. 

Tujuan: Memahami tentang larutan, lelehan, reaksi ionisasi senyawa kovalen 

polar, dan derajat disosiasi 
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Pada tahun 1884, ilmuwan Swedia Arrhenius mengadakan penelitian tentang 

daya hantar listrik berbagai larutan. Ia menyimpulkan bahwa ada zat terlarut 

dalam air membentuk ion-ion dan terurai (terdisosiasi). Ahli Kimia lainnya, yaitu 

Michael Faraday juga melakukan percobaan terhadap larutan asam dan larutan 

basa yang dialiri arus listrik. Kesimpulannya bahwa larutan asam dan larutan 

basa terurai menjadi ion-ion dan masing-masing berkumpul pada elektrode-

elektrodenya. 

Arrhenius, Svante August (1859-1927), 

ahli kimia dari Swedia. Lahir di dekat 

Uppsala, Swedia. Belajar di the 

University of Uppsala sampai menerima 

gelar PhD. Dia belajar sifat daya hantar 

berbagai larutan. Dalam tesisnya 

membahas teori tentang disosiasi larutan 

elektrolit. (Sumber: Microsoft ® Encarta 

® Reference Library 2005) 

 

Michael Faraday 

Abad ke 19, Michael Faraday 

berkontribusi pada fisika dan 

kimia. Dia mengembangkan 

elektrolisa dan sifat-sifat 

benzena. (Sumber:.Encarta 

Encyclopedia Culver Pictures 

Microsoft ® Encarta ® 

Reference Library 2005.) 

Menurut 
Arrhenius, 
larutan elektrolit 
mengandung 
ion-ion yang 
bergerak bebas 
yang 
menghantar arus 
listrik melalui 
larutan. 

 

 

Tidak hanya larutan atau lelehan senyawa ion yang dapat menghantarkan 

arus listrik. Larutan senyawa kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik. 

Senyawa kovalen polar adalah senyawa yang atom-atomnya tergabung 

Arrchenius (1859-1927) 
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berdasarkan ikatan kovalen dan mempunyai perbedaan keelektronegatifan 

yang cukup, sehingga membentuk dwikutub/polar. 

Contoh senyawa-senyawa kovalen polar: 

HCl (aq)       H+ (aq) + Cl (aq) 

HBr (aq)       H+ (aq) + Br  (aq) 

HI (aq)       H+ (aq) + I (aq) 

CH3COOH (aq)          H+ (aq) + CH3COO  (aq) 

NH3 (l) + H2O (l)           NH4+ (aq) + OH (aq) 

Ion-ion tersebut di atas bergerak bebas, sehingga dapat menghantarkan arus 

listrik. 

Ada beberapa kemungkinan yang terjadi jika zat terlarut elektrolit 

dilarutkan dalam air. Kemungkinan pertama, semua zat terlarut elektrolit 

terurai sempurna menjadi ion-ionnya (derajat disosiasi α = 1). Zat elektrolit 

tersebut digolongkan ke dalam elektrolit kuat. Contoh elektrolit kuat: NaCl, 

MgCl2, KBr, KOH, CuSO4, NaOH, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4. 

Kemungkinan kedua, hanya sebagian zat terlarut elektrolit mengurai menjadi 

ion-ionnya α = 1). Elektrolit tersebut digolongkan ke dalam elektrolit lemah. 

Contoh H2SO3, NH3 (aq), HNO2, CH3COOH, HCOOH. 

 

Rangkuman. 
 

• Larutan adalah campuran yang homogen 

• Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi larutan 

elektrolit dan larutan nonelektrolit 

• Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik 

karena zat terlarut terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas  

• Larutan elektrolit dapat ditunjukkan dengan alat penguji elektrolit yang 

ditandai oleh nyala lampu pijar yang dipasang pada rangkaian alat penguji 

elektrolit atau timbulnya gelembung pada elektrodenya.  
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• Larutan nonelektrolit ditandai dengan tidak adanya nyala lampu dan tidak 

ada gelembung 

• Larutan elektrolit dapat berasal dari senyawa ion atau senyawa kovalen 

polar yang di dalam larutan  dapat terurai menjadi ion-ion. 

• Senyawa kovalen polar adalah senyawa yang atom-atomnya tergabung 

berdasarkan ikatan kovalen dan mempunyai perbedaan 

keelektronegatifan yang cukup, sehingga membentuk dwikutub/polar. 

• Larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang zat terlarutnya 

mengurai sempurna menjadi ion-ionnya (derajat disosiasinya = 1). 

• Larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang zat terlarutnya tidak 

mengurai sempurna menjadi ion-ionnya (derajat disosiasinya � 1). 

• Yang termasuk larutan noneletrolit adalah senyawa kovalen nonpolar. 

Contohnya: larutan gula, urea, sabun. 

 

 

DAFTAR  PUSTAKA 
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E. Mata Pelajaran Sejarah 
 

Mengapa terjadi interaksi budaya (akulturasi budaya) antara tradisi lokal, 
Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia? 

 
Mata Pelajaran   : Sejarah  
Kelas / Semester    : XI / 1 
Kompetensi Dasar : Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara-negara tradisional. 

 

  PPeennddaahhuulluuaann  

Jauh sebelum masuk pengaruh Hindu – Buddha maupun Islam masuk di wilayah yang dikenal 
sebagai Indonesia pada sekarang ini, sebenarnya wilayah itu sudah memiliki budaya atau 
kearifan lokal (local genius)sendiri. 

Masuknya budaya Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia menyebabkan munculnya Akulturasi 
dengan budaya setempat (lokal). Akulturasi merupakan perpaduan 2 budaya dimana kedua 
unsur kebudayaan bertemu dapat hidup berdampingan dan saling mengisi serta tidak 
menghilangkan unsur-unsur asli dari kedua kebudayaan tersebut. Kebudayaan Hindu-Buddha 
dan Islam yang masuk di Indonesia tidak diterima begitu saja melainkan melalui proses 
pengolahan dan penyesuaian dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia tanpa 
menghilangkan unsur-unsur asli. Hal ini disebabkan: 

1. Masyarakat Indonesia telah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi sehingga 
masuknya kebudayaan asing ke Indonesia menambah perbendaharaan kebudayaan 
Indonesia. 

2. Kecakapan istimewa yang dimiliki bangsa Indonesia atau local genius (kearifan lokal) 
merupakan kecakapan suatu bangsa untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing dan 
mengolah unsur-unsur tersebut sesuai dengan kepribadian  bangsa Indonesia. 

 
Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam hanya bersifat melengkapi kebudayaan yang 
telah ada di Indonesia. Perpaduan budaya Hindu-Buddha melahirkan akulturasi yang masih 
terpelihara sampai sekarang. Akulturasi tersebut merupakan hasil dari proses pengolahan 
kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan Indonesia.  
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 TTuujjuuaann    

 

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu: 

1. Menuliskan ciri-ciri tradisi Lokal; 
2. Menulskan ciri-ciri tradisi Hindu – Buddha; 
3. Menuliskan ciri-ciri tradisi Islam; dan 
4. Menuliskan interaksi antartradisi Lokal, Hindu- Buddha, dan Islam. 
 

   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii    

 

 Apa saja ciri tradisi Lokal, Hindu – Buddha, dan Islam ?; 
 Apa contoh interaksi antartradisi Lokal, Hindu- Buddha, dan Islam ?. 

 

  PPeettuunnjjuukk  UUmmuumm  

 

Kegiatan dilaksanakan secara pleno, namun pada saat latihan praktik dan simulasi peserta 
duduk berdasarkan kelompok tugas. 

 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann    

 

  NNaarraassuummbbeerr  ((sseejjaarraawwaann//aarrkkeeoolloogg//ppeettuuggaass  ppeennjjaaggaa  ssiittuuss  bbaanngguunnaann  bbeerrsseejjaarraahh));;  

  KKoorraann//mmaajjaallaahh//bbrroossuurr//iikkllaann//ggaammbbaarr//mmaakkeett  ((mmooddeell));;  

  PPeennggaallaammaann  pprriibbaaddii  aattaauu  ppeennggaallaammaann  oorraanngg  llaaiinn;;  

  BBuukkuu  llaaiinn  yyaanngg  rreelleevvaann,,  iinntteerrnneett;;  ddaann  

  BBaahhaann  ppeennuunnjjaanngg  pprraakkttiikk..  
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   WWaakkttuu  

 

WWaakkttuu  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  uunniitt  iinnii  aaddaallaahh  9900  mmeenniitt  

 IICCTT  

 

  LLaappttoopp  aattaauu  ppeerrssoonnaall  kkoommppuutteerr  uunnttuukk  pprreesseennttaassii  ddaann  mmeennccaarrii  iinnffoorrmmaassii  llaaiinnnnyyaa;;  
  LLCCDD  pprrooyyeekkttoorr;;  
  LLaayyaarr  pprrooyyeekkttoorr;;  
  JJiikkaa  ttiiddaakk  kkoommppuutteerr  ddaann  LLCCDD  bbiissaa  mmeenngggguunnaakkaann  OOHHPP  ddaann  ttrraannssppaarraannssii  sseerrttaa  ssppiiddooll..  

 

  RRiinnggkkaassaann  SSeessii    

  

 

 

 

 

 

  

Introduction 
(5 menit)   

 

 

Menjelas-
kan latar 
belakang 
dan tujuan  
sesi 

Connection 
(30 menit) 

 

 

Berurun 
gagasan 
tentang  

Interaksi        

Application 
(50 menit) 

 

 

Pembaha-
san 
identifikasi 
akulturasi 
antarbuda-

Reflection 

 (5 menit)   

 

 

Cek tujuan 
sesi & Catat 
hal-hal yang 
masih 

Extension   

 

 

 

Berlatih 
mengidentifi-
kasi 
akulturasi 
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PPeerriinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann  

 Introduction  (5 menit)  

 

Fasilitator menjelaskan latar belakang dan tujuan sesi dengan menggunakan informasi 
dari bagian pendahuluan dan tujuan.  

 

 Connection (30 menit) 

 

Ungkap Pengalaman 

I 

C 

1. Peserta mengamati gambar-gambar tentang bentuk seni bangunan tradisi Lokal, 
Hindu – Buddha, dan Islam; 

2. Dengan tayangan gambar-gambar tentang bentuk seni bangunan tradisi Lokal, Hindu 
– Buddha, dan Islam sebagai pemicu, peserta diminta mengungkapkan gagasan atau 
pengalamannya untuk menjawab pertanyaan: 
a. Tuliskan apa saja ciri-ciri tradisi Lokal, Hindu – Buddha, dan Islam? 
b. Apa perbedaan dan persamaan diantara budaya itu ? 

3. Diskusi kelompok berpandu dengan pertanyaan. 
 (4) Fasilitator menayangkan power point komponen/unsur-unsur masing-masing tradisi. 
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 Application  (90 menit) 

 

Di bawah ini terdapat gambar tentang beberapa bangunan yaitu bangunan lokal (purba), 
bangunan Hindu, bangunan Buddha, dan bangunan Islam. Tugas peserta adalah mengamati 
gambar-gambar tersebut dengan cermat, kemudian mencatat hasilnya ! 

 

Masing-masing kelompok kecil (4 atau 5 orang) mengerjakan sendiri-sendiri, baru kemudian 
hasilnya digabung dengan kelompok yang lain yang sama-sama mengerjakan tugas yang 
sama, misalnya mengamati dan mencatat ciri-ciri tradisi lokal (purba). 

 

 

A 
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Tugas kelompok 1 

 

  

Sumber: John Miksic-Indonesia Heritage 
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Punden Berundak 
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Hasil Pengamatan kemudian dicatat dan dituliskan selembar kertas yang besar dengan spidol, 
dengan contoh format seperti berikut. Silahkan memakai model yang lain sesuai kreativitas 
kalian, jangan terpaku hanya model tabel seperti ini !. 

 

No. Ciri-Ciri Punden Berundak 

1. ........................ 

2. ....................... 

3. ........................, dst 

 

Hasil masing-masing kelompok kecil, kemudian didiskusikan dengan kelompok lainnya, tetapi 
yang memiliki tugas sama yaitu menuliskan ciri-ciri tradisi lokal sehingga menjadi hasil 
gabungan kelompok. 

Tugas Kelompok 2: 

Kelompok ini bertugas mengamati bentuk bangunan Candi Hindu, dan mencatat ciri-cirinya. 
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Hasil Pengamatan kemudian dicatat dan dituliskan selembar kertas yang besar dengan spidol, 
dengan contoh format seperti berikut. Silahkan memakai model yang lain sesuai kreativitas 
kalian, jangan terpaku hanya model tabel seperti ini !. 

 

No. Ciri-Ciri Candi Hindu 

1. ........................ 

2. ....................... 

3. ........................, dst 

 

Hasil masing-masing kelompok kecil, kemudian didiskusikan dengan kelompok lainnya, tetapi 
yang memiliki tugas sama yaitu menuliskan ciri-ciri bangunan Hindu. 

Tugas Kelompok 3: 

 

Kelompok ini bertugas mengamati bentuk bangunan Candi Buddha, dan mencatat ciri-cirinya. 
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Hasil Pengamatan kemudian dicatat dan dituliskan selembar kertas yang besar dengan spidol, 
dengan contoh format seperti berikut. Silahkan memakai model yang lain sesuai kreativitas 
kalian, tidak terpaku hanya model tabel seperti ini. 

 

No. Ciri-Ciri Candi Buddha 

1. ........................ 

2. ....................... 

3. ........................, dst 

 

 

Hasil masing-masing kelompok kecil, kemudian didiskusikan dengan kelompok lainnya, tetapi 
yang memiliki tugas sama yaitu menuliskan ciri-ciri bangunan Buddha. 

Tugas Kelompok 4: 

 

Kelompok ini bertugas mengamati bentuk bangunan Masjid, dan mencatat ciri-cirinya. 
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Hasil Pengamatan kemudian dicatat dan dituliskan selembar kertas yang besar dengan spidol, 
dengan contoh format seperti berikut. Silahkan memakai model yang lain sesuai kreativitas 
kalian, tidak terpaku hanya model tabel seperti ini. 

 

No. Ciri-Ciri Masjid  

1. ........................ 

2. ....................... 

3. ........................, dst 

 

Hasil masing-masing kelompok kecil, kemudian didiskusikan dengan kelompok lainnya, tetapi 
yang memiliki tugas sama yaitu menuliskan ciri-ciri bangunan Masjid. 
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Buku IIIC – Peta Kompetensi dan Bahan Pelatihan SMA     

 

 

 

Memadukan kerjasama gabungan, yaitu misalnya kelompok 1 yang membuat ciri-ciri bangunan 
lokal (purba) bekerjasama dengan kelompok 2 yang membuat ciri bangunan Hindu. Begitu juga 
kelompok 3 dengan kelompok 4. Jika sudah selesai kerjasama di kelompok tersebut kemudian 
bisa diubah secara silang misalnya kelompok 1 bekerjasama dengan kelompok 3, atau 
kelompok 2 dengan kelompok 4, atau kelompok 3 dengan kelompok 4, dan seterusnya. 
Sehingga akan didapatkan hasil adanya interaksi perpaduan budaya khususnya baru pada 
aspek seni bangunan saja. Untuk selanjutnya sebenarnya masih bisa dikembangkan nantinya 
oleh guru tentang aspek-aspek yang lainnya dari budaya, misalnya sistem pemerintahan, 
stratifikasi sosial, seni rupa, seni aksara, sistem kalender, sistem kepercayaan, dan lain-lain. 

 

Tugas Kelompok 1 dan kelompok 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS 2 

 

 

Punden Berundak 
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Dari kedua gambar di atas, amati dan catat adanya persamaan dan perbedaan diantara 2 
gambar di atas. Hasilnya kemudian dicatat seperti contoh tabel di bawah ini atau sesuaikan 
dengan kreativitas kalian: 

 

 

 

 

Budaya Persamaan Perbedaan 

Lokal .................... ................... 

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

Hindu  ................... ................... 

 ................... ................... 
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Kelompok 3 dan kelompok 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Budaya Persamaan Perbedaan 

Buddha .................... ................... 

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

Islam ................... ................... 

 ................... ................... 
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Kelompok 1 dan kelompok 3 
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Budaya Persamaan Perbedaan 

Lokal .................... ................... 

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

Buddha ................... ................... 

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

 

 

 

Kelompok 2 dan kelompok 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budaya Persamaan Perbedaan 

Hindu .................... ................... 

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

Islam ................... ................... 

 ................... ................... 
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Kelompok 3 dan kelompok 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budaya Persamaan Perbedaan 

Buddha .................... ................... 

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

Islam ................... ................... 

 ................... ................... 
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Kelompok 1 dan kelompok 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Budaya Persamaan Perbedaan 

Lokal .................... ................... 

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

Islam ................... ................... 

 ................... ................... 
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Masing-masing kelompok setelah selesai menuliskan hasilnya, kemudian melaporkan hasilnya, 
melalui presentasi secara kelompok !. Kemudian fasilitator memberikan penguatan dari hasil 
diskusi tersebut. 
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Amati 2 gambar di atas yaitu tentang (1) tradisi menanam kepala kerbau; (2) upacara sedekah 
laut. Kemudian kalian kaji dan diskusikan di kelompok untuk menjawab permasalahan (1) apa 
nama upacara tersebut ?, (2) mengapa upacara tersebut dilakukan?, (3) oleh siapa upacara itu 
dilakukan? (4) dimana upacara itu dilakukan; (5) bagaimana proses upacara itu dilakukan; (6) 
upacara yang dilakukan tersebut merupakan perpaduan budaya apa dengan apa? 

 

 

 

 

 

 

TUGAS STUDI KASUS 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradisi menanam kepala kerbau  Prosesi sedekah laut 
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Jawaban  

No. Pertanyaan Menanam Kepala Kerbau Sedekah Laut 

1. APA ................. ................. 

2. SIAPA ................. ................. 

3. KAPAN ................. ................. 

4. MENGAPA ................. ................. 

5. BAGAIMANA ................. ................. 

6. PERPADUAN 
BUDAYA APA 

................. ................. 
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TUGAS STUDI KASUS 2 

Kesenian ini sangat jarang ditemui 
karena semakin punah, seiring 
kemajuan jaman, meninggalnya para 
pelakunya, dan sengaja di counter 
kelompok tertentu (islam modern) 
karena dianggap ada penyimpangan 
dari Islam. Kesenian Singiran 
merupakan salah satu bagian integral 
dari ekspresi seni tradisi umat Islam. 
Kesenian ini berkembang seiring 
dengan tradisi memperingati seribu 
hari kematian (3 hari, 7 hari, 40 hari, 
100 hari dan 1000 hari) salah satu 
warga. Kelompok kesenian ini salah 
satunya ditemukan di daerah 
Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY. 
Kelompok ini menamakan keseniannya 
sebagai “Singir Ndjaratan” yang artinya 
“tembang kematian”.  

Kesenian Singiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://islamkuno.com/2008/01/20/kesenian-singiran/#more-27 
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Jawaban 

 

No. Pertanyaan Kesenian Singiran 

1. APA 
TUJUANNYA ? 

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

 

2. MENGAPA 
DILAKUKAN ? 

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

 

3. MERUPAKAN 
PERPADUAN 

BUDAYA APA ? 

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

4. APA 
PENDAPATMU 

TERHADAP 
TRADISI INI ? 

................. 
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Jawaban 

TUGAS STUDI KASUS  3 

Gamelan

 

Wayang Kulit 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pertanyaan Wayang Kulit Gamelan 

1. APA TUJUAN PERTUNJUKAN 
? 

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

2. MENGAPA KETIKA MASA 
PENYEBARAN AGAMA DAN 

KEBUDAYAAN ISLAM DI JAWA 
ALAT TERSEBUT DIPAKAI  ? 

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

3. BAGAIMANA CARA 
MEMAINKANNYA ? 

  

4. MERUPAKAN PERPADUAN 
BUDAYA APA ? 

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

5. APA PENDAPATMU 
TERHADAP TRADISI INI ? 

................. ................. 
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Jawaban 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. APA NAMA 
KEGIATAN DI 

ATAS ? 

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

 

2. APA TUJUAN 
KEGIATAN ITU ? 

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

 

3. MENGAPA 
DILAKUKAN ? 

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

 

4. BAGAIMANA 
PROSESI 

PELAKSANAAN-
NYA ? 

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

 

5. MERUPAKAN 
PERPADUAN 

BUDAYA APA ? 

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

 

6. APA 
PENDAPATMU 

................. 
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TUGAS STUDI KASUS  4 
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No. Pertanyaan Keterangan 

TERHADAP 
TRADISI INI ? 

 

PENILAIAN : 

Penilaian hasil belajar yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan teknik observasi 

Pengamatan (unjuk kerja) dan Produk (hasil karya). Untuk mengamati unjuk kerja dari diskusi 

yang dilakukan peserta didik perlu ditetapkan aspek yang akan dinilai, bobot, dan kriteria nilai. 

Seperti contoh (contoh merupakan model yang tidak harus diikuti seperti itu, 
dipersilahkan fasilitator untuk mengembangkan kreativitas model penilaian yang sesuai 
dengan kondisi !) berikut ini: 

 

 
MODEL  1 

Aspek   

No 

 

Nama Kerjasama Keaktifan Tanggung 
Jawab 

Skor Nilai 
konversi 

(1 – 10) 

1. Freddy      

2. Triyantiningsih      

 

Keterangan: 

Skala penilaian Kerjasama, Keaktifan, dan Tanggung Jawab direntang dari angka 10 – 50: 

- Skor 10  = sangat kurang 

- Skor 20 = kurang 

- Skor 30 = sedang 

- Skor 40 = baik 

- Skor 50 = sangat baik 
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MODEL  2 

No. Nama Peserta 
Didik 

Aspek yg dinilai Bobot 
Tertinggi 

Nilai 

1. Freddy Keaktifan 30 30 

  Kerjasama 30 25 

  Logis menjawab 15 10 

  Menghargai 

pendapat 

25 25 

 Total 100 90 

2. Triyantiningsih Keaktifan 30 ... 

  Kerjasama 30 ... 

  Logis menjawab 15 ... 

  Menghargai 

pendapat 

25 ... 

   100 ... 
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PENILAIAN PRODUK (LAPORAN)

No. Nama Peserta 
Didik/Kelompok 

Aspek yg dinilai Bobot 
Tertinggi 

Nilai 

1. Freddy / 

(Kelompok 1) 

Ketepatan waktu 
penyelesaian dan 
penyerahan produk 

40 35 

  Kebersihan & Rapi 30 30 

  Logis Argumentasi 30 28 

 Total 100 93 

2. dst.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN   BERIKUT  MERUPAKAN  KELANJUTAN  SETELAH MELAKUKAN  
KEGIATAN  ALTERNATIF  1  DAN/ATAU 2,  TIAP  PESERTA   MELAKUKAN  

KEGIATAN  REFLEKSI 
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 Reflection (5 menit) 

 

1.  Fasilitator meminta kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan apa yang 

masih membingungkan. 

2.  Pada akhir kegiatan, peserta dipersilahkan untuk merefleksikan bagian mana 

tujuan sesi ini yang belum tercapai, atau 

3. Fasilitator meminta kepada peserta untuk menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan 
sebelumnya oleh fasilitator seperti contoh di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

TUGAS  1 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

Seandainya pada masa lampau tidak terjadi adanya proses 
perpaduan (akulturasi) budaya di wilayah Indonesia, apa 
yang akan terjadi saat ini ? 

waban : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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TUGAS  2 

 

Setelah mempelajari tentang proses percampuran (akuturasi) kepercayaan 
lokal, Hindu-Buddha, dan Islam dalam kehidupan keagamaan masyarakat di 
kerajaan-kerajaan bercorak Islam, menurut pendapat kalian apa kelemahan dan 
kelebihan yang sudah dilakukan, serta hikmah apa yang bisa dipetik dari 
pembelajaran ini ? 

 

Jawaban: 

1. Kelemahan : 
..............................................................

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

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

 

2. Kelebihan : 
..............................................................

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

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

 

3. Hikmah :  
....................................................... 

....................................................... 
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 Extension 

 

Peserta diminta menerapkan pengetahuannya agar mengatur pemanfaatan lingkungan hasil 
karya peserta yang diproduksi selama pelatihan. Yang lebih penting fasilitator menganjurkan 
kepada peserta bahwa mengingat pentingnya pemanfaatan lingkungan dalam proses belajar-
mengajar dan dampaknya terhadap siswa, peserta perlu merencanakan untuk 
mempraktikkannya di kelas / sekolah masing-masing. 

 

  PPeessaann  UUttaammaa  

  

E 

1. Suatu tradisi tidak ada yang statis, karena akan bersifat dinamis seiring dengan adanya 
pengaruh – mempengaruhi dengan budaya lain; 

2. Perbedaan budaya memperkaya kasanah kekayaan budaya nasional suatu bangsa; 
Bangsa yang besar adalah yang menghargai sejarah dari bangsanya sendiri. 
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F. Mata Pelajaran Ekonomi 
 

Mengapa Berwirausaha 
Mata Pelajaran   : Ekonomi 
Kelas / Semester    : XII / 2 
Kompetensi Dasar : Memahami pengelolaan koperasi dan kewirausahaan 

 

  PPeennddaahhuulluuaann  

Perdagangan bebas  dan krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia membutuhkan   orang-

orang yang mampu menggerakkan kehidupan ekonomi rakyat dilingkungan tempat 

tinggalnya.Orang-orang tersebut adalah mereka yang memiliki semangat, sikap, perilaku dan 

kemampuan dalam mengelola usaha. Usahanya mereka mengarah pada upaya mencari, 

menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi  dan produk baru. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dan pelayanan yang lebih baik..Namun 

dalam mengupayakan  keuntungan harus memperhatikan  kepentingan orang lain, dalam hal ini 

konsumen (user) dan masyarakat sekitarnya. 

 TTuujjuuaann    

PPeesseerrttaa  mmaammppuu  mmeennggaapplliikkaassiikkaann  ppeennggeettaahhuuaann    kkeewwiirraauussaahhaaaann  ppaaddaa  ssuuaattuu  kkeelloommppookk  ssaassaarraann  

   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii    

1. Apa yang membedakan perkerja mandiri dengan pekerja upahan? 

2. Apa ciri-ciri individu yang memiliki bakat kewirausahaan 

3. Bagaimana menganalisis kesuksesan  dan kegagalan usaha. 

4. Bidang-bidang apa yang bisa untuk pengembangan wirausaha? 

5. Bagaimana memaknai  jiwa dan peran wirausaha? 

6. Bagaimana menerapkan keterampilan dasar wirausaha 

7. Bagaimana memilih  sumber daya untuk menghasikan produk yang bisa dipasarkan. 
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  PPeettuunnjjuukk  UUmmuumm  

 

Kegiatan ini dilaksanakan secara pleno, namun pada saat latihan praktek dan simulasi peserta duduk 
berdasarkan kelompok tugas. 

 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann    

  

11..  MMaassyyaarraakkaatt    sseetteemmppaatt  ((uussaahhaawwaann,,  oorraanngg  ssuukksseess,,  ppeekkeerrjjaa  mmaannddiirrii))  

22..  KKoorraann//mmaajjaallaahh//bbrroossuurr//iikkllaann  

33..  PPeennggaallaammaann  pprriibbaaddii  aattaauu  ppeennggaallaammaann  oorraanngg  llaaiinn  

44..  BBuukkuu  llaaiinn  yyaanngg  rreelleevvaann,,  iinntteerrnneett  

55..  BBaahhaann  ppeennuunnjjaanngg  pprraakktteekk  
 

   WWaakkttuu  

  

WWaakkttuu  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  uunniitt  iinnii  aaddaallaahh  112200  mmeenniitt  

  

 IICCTT  

  

11..  LLaappttoopp  aattaauu  ppeerrssoonnaall  ccoommppuutteerr  uunnttuukk  pprreesseennttaassii  ddaann  mmeennccaarrii  iinnffoorrmmaassii  llaaiinnnnyyaa  

22..  FFaassiilliittaattoorr  hhaarruuss  tteettaapp  ssiiaapp  ddeennggaann  ppeerrssiiaappaann  aalltteerrnnaattiiff  aappaabbiillaa  ppeerraallaattaann  yyaanngg  

ddiihhaarraappkkaann  ttiiddaakk  tteerrsseeddiiaa  
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  RRiinnggkkaassaann  SSeessii    

 

 

 

 

 

 

 

PPeerriinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann  
 

 

ntroduction  (5 menit)   

 

 

1. Fasilitator menjelaskan latar belakang dan tujuan Bahan ajar  

KEWIRAUSAHAAN 

 

 

 

 

I 

Introducti
on (5 
menit)   

 

 

Menjelask
an latar 
belakang 
dan tujuan

Connectio
n (10 
menit) 

 

 

 

 

B

Application 
(90 menit) 

 

 

 

 

Pembahasa
i l i

Reflection (5 
menit)   

 

 

 

Membuat 
ringkasan 
dan 

Extension  
(5 menit)   

 

 

 

 

Menambah 

Jelaskan dengan kata‐kata   sendiri. 
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Contoh 

 

  
Latar Belakang 

 

Krisis ekonomi dan perdagangan bebas merupakan ancaman sekaligus peluang bagi 

bangsa Indonesia. Dianggap sebagai ancaman bila kita tidak siap menghadapinya dan 

sebaliknya bisa merupakan peluang bila seluruh kekuatan bisnis mempersiapkan diri  

untuk peningkatan kualitas dan mampu bersaing di dunia usaha.Untuk itu   

membutuhkan   orang-orang yang mampu menggerakkan kehidupan ekonomi 

masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya.Orang-orang tersebut adalah mereka yang 

memiliki semangat, sikap, perilaku dan kemampuan dalam menangani usaha. 

Usahanya mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, 

teknologi  dan produk baru. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi 

yang lebih besar. 

  

     

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan 

Peserta mampu  mendiskripsikan  peran  dan jiwa wirausaha 

2. Pastikan bahwa peserta memahami tujuan tersebut 
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onnection (10 menit) 

Di lingkungan sekitar banyak orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Mereka bisa 

dikelompokkan sebagai pekerja mandiri dan pekerja yang memperoleh upah dari orang lain.  

Ajaklah Peserta  melakukan kegiatan: 

C 

a. Curah pendapat untuk membedakan antara pekerja mandiri dengan pekerja yang 

memperoleh upah dari orang lain. 

b. mengidentifikasi kegiatan usaha mandiri melalui pengamatan, pengalaman pribadi, atau 

sumber-sumber media elektonik maupun cetak   

Contoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diambil dari http://images.google.co.id/images? 

Kegiatan ekonomi

Warung nasi Ibu 
Inah 

Bengkel sepeda 
pak Badri 

Pekerja  kebun  
kelapa sawit  Bakso Rahmat 

Pengepul buah 

 

Penjahit pakaian  
wanita ibu Putri 

 

c. Curah pendapat tentang kekuatan dan kelemahan pekerja mandiri 
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d. Curah pendapat untuk mengatasi kelemahan 
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Penjelasan singkat tentang istilah-istilah yang sering ditemukan sehari-hari 

 

 

Mengkaji referensi yang berkaitan dengan istilah-istilah  wirausaha. Seperti 

- Istilah wiraswasta : “Wira “berarti utama , gagah,luhur, berani, teladan atau 
pejuang, “swa” berarti sendiri, dan “sta” berarti berdiri. Jadi wiraswasta berarti 
berdiri diatas kaki sendiri atau berdiri diatas kemampuan sendiri. 

- Istilah Wirausaha 
Pejuang yang gagah, luhur,berani dan pantas menjadi teladan dalam bidang 
usaha 

- Istilah Entrepreneur 
Diperkenalkan pertama kali pada akhir tahun 1700-an oleh Richard Cantillon 
dengan istilah entrepreneur.Istilah ini diambil dari kosa kata ekonomi 
“entrependre” yang berarti sebuah usaha , utamanya usaha yang berani dan 
sulit. 

- Tahun 1723 digunakan  pertama kali oleh Savary secara tertulis dalam bukunya “Kamus 
Dagang” entrepreneur  adalah orang yang membeli barang dengan  harga pasti, 
meskipun orang tersebut belum  mengetahui berapa harga barang( atau guna ekonomi) 
itu akan dijual. 

- Kewirausahaan  berasal dari  istilah entrepreneurship 
 

            

 

 

Application  (90 menit) 

 

Meskipun seseorang sebagai pekerja mandiri, namun dapat dibedakan antara wirausaha 

dan wiraswasta.  

A 

a. Peserta membagi kelompok 

b. Setiap kelompok  menganalisis  perkembangan usaha  dari ketiga pekerja  mandiri 

berikut. 
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Usaha Warung Ibu Inah (1) 

Warung Ibu Inah sejak awal berdirinya hingga sekarang tidak menunjukkan 
perkembangan, namun demikian  usahanya tetap bertahan sampai sekarang.Lakukan 
analisis, kemungkinan–kemungkinan yang terjadi pada usaha warung ibu Inah.  
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Apakah  sosok  ibu  Inah termasuk Wirausaha.

 

Usaha warung 

 

2 tahun yang 
l l ?

 

Usaha awal 
warung Ibu Inah 
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Usaha Jahit Ibu Putri (2) 

 Perhatikan  peta konsep dibawah. Peta  ini didasarkan pada hal-hal yang telah terjadi 
dan sekarang terjadi serta harapan pengembangannya. Peserta diminta menganalisis 
pengembangan  usahanya.Apakah Ibu Putri termasuk Wirausaha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber gambar :http:www.google.co id/ 

Pesaing usaha 

Mengapa 
memilih usaha ? 
(tujuan) 

Siapa 
konsumennya ? 
(pemasaran) 

Bagaimana proses  
usaha? (modal, biaya 
dan harapan  akan 
keuntungannya 

Bagaimana cara 
mengelola usaha  
?(sumber daya) 

- Cara menarik 
pelanggan baru ? 

- Cara 
mempertahankan 
pelanggan? 

   (tepat waktu, 
menjaga kulitas 
jahitan, enak 
dipakai)

Menganali
sis usaha 

Usaha 
garmen

beralih  ke 
penjahit  lain 

Memanfaatkan 
waktu luang 

kursus Mem
perba
iki 
tarip

Mencari 
model  
baru 

Usaha jahit  ibu Putri 
awal usaha  

 

Krismon oktober 2008 

Tahun 2008 terjadi kemunduran 

Pelangga
n beralih 
membeli 
pakaian 
jadi
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Usaha warung Baso Pak Rahmat 

Lakukan analisis terhadap perkembangan usaha warung baso dari awal usahanya sampai 
sekarang,contoh lihat bagan gambar berikut (bagan masih bisa dikembangkan sendiri oleh 
peserta.Apakah Pak Rahmat merupakan sosok wirausaha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber gambar : http://images.google.co.id/images? 
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Contoh Analisis keberhasilan Usaha (5 P) :

Price (harganya ?) terjangkau/tidak terjangkau/sesuai dengan daya beli 

Produk (hasil) memiliki /tidak memiliki rasa unik 

( ) / /

1 
Baso  Pak Rahmat      

 

 

Awal mula 

Penjual 
rempah-rempah 

 

Pengembangan

3 

Pengembang
an 
selanjutnya

Penjual cabe Petani sayur 

ojek 

Penjual terigu
Penjual daging

Mengurangi 
pengangguran 

Meningkatkan 
daya beli 

Koperasi simpan 
pinjam  pembangunan 

Peran : 

Menggerakkan perekonomian 

2 
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      Penjelasan singkat tentang hasil Kegiatan 

 Banyak orang beranggapan bahwa wirausaha sama dengan wiraswasta.Anggapan 

tersebut ada benarnya apabila dilihat  dari sifat-sifat yang dimiliki mereka seperti: keuletan, 

keteladanan , kemandirian, dan keberanian  mengambil resiko yang didasarkan atas 

kemampuan sendiri. 

 Apabila dikaji lebih dalam sebenarnya ada perbedaan antara wiraswasta dengan wirausaha 

yaitu dalam  proses pengembangan kedepan atau visi.  

      Contoh 

       Bila usaha tukang jahit tersebut dari tahun ketahun tidak ada perkembangan disebut 

wiraswasta, karena mereka melakukan kegiatan usaha hanya sekedar  untuk hidup, tetapi 

bila tukang jahit tersebut berkembang menjadi usaha konveksi yang mengolah berbagai 

jenis dan mode pakaian jadi dengan volume besar dan dipasarkan secara meluas bahkan 

sampai keluar negeri, mengelola usaha  dengan bagus maka disebut wirausahawan. 

 

Kegiatan lanjutan 

1. Peserta melakukan observasi terhadap kegiatan usaha mandiri di daerah setempat. 

2. Memilih satu sasaran (obyek) untuk digali lebih lanjut tentang perkembangan usahanya. 

3. Lakukan wawancara terhadap keberhasilan/kegagalan usaha  

a. Membuat  persiapan untuk  mengumpulkan  informasi yang diperlukan (bisa 

menggunakan peta konsep atau daftar pertanyaan) 

b. Melaksanakan wawancara 
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4. Menganalisis hasil pengumpulan  

Contoh menganalisis keberhasilan usaha (bisa berkembang) 
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Contoh Analisis keberhasilan Usaha (5 P) : 

 

Price (harganya ?) terjangkau/tidak terjangkau/sesuai dengan daya beli 

Product (hasil) memiliki /tidak memiliki rasa unik 

Place (tempat) strategis, bisa /tidak bisa dijangkau dengan kendaraan 
termasuk ada/tidak ada tempat parkir mobil, dekat pemukiman atau 
perkantoran 

Promotion (dari mulut ke mulut, lewat radio, Televisi, majalah) 

     People (masyarakat), misalnya selera, kenyamanan 

 

 

5. Membuat kesimpulan 

 

Studi Kasus  

 

Dalam melakukan perubahan-perubahan ini terkadang menghadapi resiko yang 

mengakibatkan kegagalan usaha. Dari hasil analisis setiap kegagalan usaha, akan 

mendorong  kita untuk mencari penyebabnya.Seorang wirausaha tidak mudah putus asa 

dan berusaha untuk bangkit kembali. 
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Kegiatan ( secara kelompok) 

1. Peserta mendiskusikan kasus-kasus  dan memberikan saran pemecahannya agar 

menjadi seorang wirausaha sukses.: 

Kasus 1 

Berikut resiko-resiko usaha di bidang perikanan ( bisa dikembangkan lebih lanjut 
oleh peserta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencemaran lingkungan

Udara dingin
 

Resiko   Tangkap pencuri 

akibatnya 

 

Keuntungan menurun 

 

Pengadaan air bersih

pemecahan 

pemecahan 
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Kasus - 2 

 

 

Seorang petani, usaha pertama budidaya ikan hias, namun gagal karena udara 
(dingin) sehingga banyak ikan yang mati dan serangan penyakit., istilahnya gagal 
panen.Kedua kalinya budidaya bawal air tawar, ternyata system pengairan tidak 
teratur sehingga banyak ikan mati, berikutnya beralih ke belut ternyata hasilnya 
susut karena kurang media pendukung lainnya seperti pellet, cacing, bekicot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber gambar: Sumber gambar : http://images.google.co.id/images? 

 

 

Ikan hias 

 

BUDI DAYA IKAN  Budi daya belut 

 

Bisnis cacing  Bisnis bekicot 

Bisnis pelet Bawal air tawar 

 

Dalam usia 4‐5 
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Kasus – 3 

 

Kegiatan usaha pengecer Premium di suatu tempat. 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

Para pengecer ini menghadapi masalah karena adanya peraturan  dari pertamina 
sebagai berikut : 

 

 

Pertamina pada tanggal 7 April 2008 lalu mengeluarkan surat edaran 
tentang pelayanan BBM subsidi di SPBU. Dalam surat itu ditegaskan 
pengusaha pompa bensin dilarang melayani pembelian dalam kemasan. 
Larangan ini diterapkan guna mengantisipasi penyalahgunaan BBM 
bersubsidi. Kalau SPBU ketahuan melayani pembelian dengan jeriken”bisa 
kena sanksi”.( (sumber :Koran Tempo, rabu,14 Mei 2008  Pedagang eceran 
Premium mulai Gulung Tikar ) 
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Kasus 4 

Di statsiun-statsiun kita sering menemukan pedagang asongan yang menjajakan nasi 
bungkus. berikut ini merupakan salah satu penuturan penjual nasi bungkus.milik bu Tini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Tini seorang  penjual nasi rames  salah satu  warung di stasiun kereta api 
Tegal, harga nasi rames perbungkus Rp 2500,- dari hasil penjualan bu Tini 
memperoleh keuntungan Rp 500,- per bungkus.Sehari mampu menjual 100 
bungkus sehingga total  keuntungan  Rp 50.000,- karena ingin penghasilan 
yang lebih besar, bu Tini mengerahkan tiga orang untuk menawarkan 
dagangannya ke gerbong-gerbong kereta api dengan imbalan bagi hasil, 
harga nasi rames di gerbong kereta api Rp 3000,- per bungkus. Dan ternyata 
nasi rames buatan bu Tini tadi habis terjual rata-rata 400 bungkus per hari. 
Ibu Tini berjualan nasi rames karena warisan turun-temurun  orang tuanya. 
Usaha yang ditekuni ternyata tidak sia-sia , Namun sekarang ini ada larangan  
berjualan di gerbong kereta api, sehingga usahanya bangkrut. Namun dia 
tidak putus asa dan sekarang ini  Bu Tini membuka warung Tegal di terminal 
dan pasar dengan memiliki beberapa pembantu berjualan.  

 

 

Penjual nasi bungkus 

 

Gb di bil d i

Ibu Tini 
menyiapkan nasi 

 

Warteg bu Tini 

 

Gb  diambil dari 
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     MOTIV-MOTIV WIRAUSAHA 

Motivasi adalah suatu proses yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan 

supaya memperoleh keberhasilan usaha. Ada berbagai faktor yang memotivasi seseorang 

menjadi wirausaha, salah satu faktor utama yaitu adanya keinginan untuk memperoleh 

keuntungan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak menguntungkan sehingga memaksa 

dirinya untuk bekerja keras dan hemat.  

Kegiatan  

Peserta mencari informasi dari berbagai sumber  tentang  motif-motif seseorang 

berwirausaha.Sebelumnya peserta perlu membuat peta konsep supaya memiliki gambaran 

terhadap informasi yang akan dikumpulkan. 

Contoh 
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MOTIV‐MOTIF 
WIRAUSAHA 

Pengaruh peluang 
ekonomi 

Gagal dalam 
meneruskan 
sekolah dan 
terpicu untuk 
bekerja dg 
berhasil 

Ibu rumah tangga 
yang ingin 
menunjukkan 
kemampuannya 
untuk mengelola 
usaha secara 
cermat dan tekun 

     

Kurang puas 
dengan bekerja 

Keterbatasan kesempatan 
sebagai PNS 

Membuka  usaha baru yg 
berbeda dg usaha orang 
tuanya 
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PRASYARAT MENJADI SEORANG WIRAUSAHA 

Ada beberapa prasyarat untuk menjadi wirausaha.yaitu memiliki keterampilan-
keterampilan. Peserta mengidentifikasi jenis-jenis keterampilam yang merupakan  
prasayarat  seorang wirausaha.Dan mendiskusikan pentingnya prasyarat. 

Contoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keterampil
an mencari 
informasi  

Mengetahui 
perkembangan 
harga

 

keterampilan 
dalam 

Tujuan tercapai 

 

 

PRASYARAT  
MENJADI 
WIRAUSAHA

keteramp
ilan 
berkomu

Supaya dikenal 
masyarakat

keterampilan 
teknik usaha 
misalnya  usaha 
k i ik t ?

Memilih 
kualitas 

bahan 

Supaya mengetahui 
proses produksi/ 
menghindari  gagal 
produk  

keterampilan 
memecahkan 
masalah  

Mengambil 
keputusan secara 
tepat 

 

Mengap
likasi 
kesimp

keterampilan 
menganalisis 

Menentukan 
standard harga 

Produk apa 
yang harus 
dikembangkan? 

Apa keinginan konsumen 
? 

keterampilan 
menangkap 

Bisa 
menggunakan 
potensi

5

4

1

7

6

3 2

Buku IIIC – Peta Kompetensi dan Bahan Pelatihan SMA     175



A. Bidang-bidang yang bisa dimasuki  wirausaha. 
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Peserta mengamati sektor usaha dilingkungannya, mencatatnya jenis sektor usaha, kemudian 
mendiskusikan apakah sektor  tersebut membutuhkan seorang wirausaha dan 
keterampilan/keahlian apa yang diperlukan dalam mengembangkan usahanya.  

Contoh 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEGALA BIDANG ANG 
BISA DIMASUKSI 
WIRAUSAHA 

PT PUSRI 

 

(sumber
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B. BAGAIMANA MENGEMBANGKAN JIWA WIRAUSAHA ? 
 

Pada dasarnya semangat, sikap/ perilaku dan kinerja seseorang atau sekelompok orang 

merupakan hasil interaksi yang dinamis antara tiga unsur yaitu: kemauan, kemampuan dan 

kesempatan.Hal ini berarti bahwa kewirausahaan merupakan sesuatu yang bisa dipelajari 

dan dikembangkan, dan bukan warisan turun temurun. 

 

 

 

 

 

  

Dengan melalui pendidikan dan diperkuat dengan pengamatan kemungkinan bisa 

menumbuhkan jiwa wrausaha.Yang penting memiliki kemauan yang kuat untuk bekerja 

terutama dalam bidang ekonomi dengan semangat mandiri, kemampuan membuat keputusan 

yang tepat dan berani mengambil resiko,  tidak putus asa bila menemui kegagalan. 

 

C. Simulasi Usaha 
 

Apa Kegiatan Dasar Wirausaha ? 

Menjual merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian tersendiri yang tidak dapat digantikan  

oleh mesin.  

Pekerjaan menjual merupakan seni, artinya   untuk mencapai hasil yang diinginkan perlu usaha 

dengan  menggunakan keahlian. Keahlian ini muncul bisa  karena memiliki bakat dan dibentuk. 

Tugaskan siswa secara berkelompok ( jumlah tidak ada ketentuan) melakukan simulasi usaha 

dengan kegiatan sbb 

a. Cara-cara menemui dan mempengaruhi calon pembeli? 

b. Cara menghadapi pembeli yang rewel 
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D. Latihan praktek 
 

Latihan  

 

1. Ajaklah peserta berlatih sebuah  usaha. Tujuannya untuk menemukan hal-hal yang 

mendasar mengenai promosi sebagai salah satu bagian dari kecakapan berwirausaha. 

2. Bagikan satu lembar kertas buran kepada setiap peserta 

3. Mintalah peserta membuat satu macam produk dari bahan kertas buram tersebut. Berikan 

waktu 10 menit. 

4. Jelaskan bahwa ada tim pembeli yang bermaksud mencari mitra usaha untuk 

mengembangkan suatu produk. Untuk itu peserta diminta mempromosikan produk yang 

mereka miliki. 

5. Mintalah 5 atau 8 peserta untuk mempromosikan hasil produk mereka. Promosi meliputi : 

nama produk, manfaat, keunggulan, ketepatan waktu pembuatan sesuai dengan 

pemesanan, harga, dan peluang modifikasi serta pengembangan produk 

6. Mitra usaha memilih tiga produk yang layak untuk dijadikan master  

7. Mitra diperankan oleh pelatih 

 

Analisis 

1. Peserta mendiskusikan kelemahan dan keunggulan proses produksiyang baru saja 

mereka buat 

2. Peserta menyajikan hasil diskusi dan kelompok lain menanggapi   
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Reflection (5 menit)  

 

Peserta diminta mengungkapkan hikmah apa yang bisa diperoleh dari pelatihan kewirausahaan ini  

 

R 

Contoh  

Menyadari  pentingnya jiwa dan semangat   wirausaha, perannya sebagai penggerak ekonomi 

rakyat, mmeennggaapplliikkaassiikkaann  ppeennggeettaahhuuaann    kkeewwiirraauussaahhaaaann  ppaaddaa  ssuuaattuu  kkeelloommppookk  ssaassaarraann  

 

 

   Extension 

Peserta mampu menggali potensi lingkungan untuk menjadikan produk yang memiliki nilai jual. 

  

PPeessaann  UUttaammaa  

Menjadi seorang Wirausaha bukan karena faktor turunan, melainkan bisa dilatihkan/ 

dipelajari.Dan bila seseorang hanya memiliki beberapa keahlian, hal ini bisa diatasi dengan 

menggerakkan orang lain. Kalau ingin berwirausaha, jadilah seorang wirausaha yang benar. 
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G. Mata Pelajaran Sosiologi 
 

Konflik dalam Kehidupan Sehari-hari 
Mata Pelajaran   : Sosiologi 
Kelas / Sem ester    : XI / 1 
Kompetensi Dasar : Menganalisis faktor penyebab konflik sosial dalam masyarakat 

 

  PPeennddaahhuulluuaann  

Kegiatan ini melatih peserta agar mampu mengembangkan strategi pembelajaran untuk mencapai 
Kompetensi dasar (KD).  Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis 
peserta didik.  
 
Sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar (KD), siswa diharapkan mampu mendeskripsikan tentang konflik 
yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari.  Para ahli menyatakan bahwa konflik itu selalu ada 
karena bersumber dari berbagai perbedaan kepentingan, keinginan, tujuan, dan cara-cara mencapai tujuan 
dalam upaya memenuhi kebutuhan. Konflik  tersebut tidak selalu berarti ”permusuhan”, karena ada konflik 
yang tidak menimbulkan perpecahan. Tanpa konflik, kehidupan menjadi statis, sehingga dikatakan bahwa 
konflik memiliki dua sisi dampak, yaitu positif dan negatif.  Siswa di arahkan untuk mengembangkan sikap 
yang seharusnya ia  lakukan dalam menjalani hidup di tengah-tengah konflik kepentingan, baik di 
lingkungan keluar, pertemanan, sekolah maupun kehidupan sehari-hari di masayarakat.  
 
Untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang nyata dan 
bersumber dari pengalaman, fakta, data, dan fenomena yang terjadi di sekitar. Penggunaan buku, lietratur, 
atau bahan refensi lainnya bersifat konfirmasi.  Perlu disadar oleh guru bahwa dalam ilmu-ilmu sosial 
sebuah konsep atau sebuah definisi hampir tidak ada yang baku. Konsep dan definisi selalu berkembang 
mengikuti perkembangan kehidupan yang juga dinamis. Untuk itu, selama proses pembelajaran, guru 
diharapkan mampu mendorong siswa untuk membangun pemahaman atau konsep sendiri yang kemudian 
dikonfirmasikan dengan pendapat para ahli. Konfirmasi tersebut  bukan untuk menyalahkan, melainkan 
untuk menunjukan apa persamaan dan perbedaannya.  
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Menciptakan 
Kerukunan     

 

 

 

 

Identifikasi potensi konflik dalam 
kehidupan sehari‐hari

Proses tersebut dapat dilakukan melalui kerangka berfikir berikut:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengingatkan guru, berikut SK, KD, gagasan pembelajaran, nilai-nilai yang dikembangkan, dan 
iindikator pencapaian kompetensi siswa.  

Penyebab  
timbulnya konflik 

Nilai Budaya  

• Toleransi  
• Rasa Ingin tahu 
• Semangat kebangsaan  
• Bersahabat 
• Cinta Damai  
• Peduli social 
• Tanggung Jawab 

Nilai Kewirausahaan   

• Kepemimpinan 
• Percaya diri  
• Berorientasi Tugas 

dan Hasil 
• Jujur 
• Ulet 

Pengendalian    

Penyelesaian  
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Mata Pelajaran  Sosiologi  

Kelas/Semester XI/1 

Standar Kompetensi  : Memahami struktur sosial serta berbagai faktor penyebab konflik dan 
mobilitas sosial   

Kompetensi Dasar    : Menganalisis faktor penyebab konflik sosial dalam masyarakat 

Pembelajaran             : • Melakukan observasi dan diskusi membahas berita tentang konflik yang 
terjadi di masyarakat (toleransi, rasa ingin tahu, bersahabat,  peduli 
lingkungan) 

• Studi kasus dengan pendekatan problem solving dalam 
mengatasi/mencari solusi mengatasi konflik (toleransi, percaya diri, 
tanggung jawab, kepemimpinan)  

• Memaparkan cara-cara pengendalian konflik berdasarkan fakta. (rasa 
ingin tahu, percaya diri, cinta damai, peduli social, semangat kebangsaan) 

Nilai Budaya  dan • Toleransi  
• Rasa Ingin tahu 
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Karakter bangsa  • Semangat kebangsaan  
• Bersahabat 
• Cinta Damai  
• Peduli social 
• Tanggung Jawab 

Nilai Kewirausahaan  • Kepemimpinan 
• Percaya diri  
• Berorientasi Tugas dan Hasil 

Materi Pokok • Pengertian, penyebab dan dampak konflik   
•  Solusi mengatasi konflik 
• Integrasi sebagai upaya mengatasi konflik 

Indikator  
• Menjelaskan fenomena konflik melalui contoh 
• Menguraikan penyebab konflik 
• Mengidentifikasi cara-cara menumbuhkan integrasi sebagai pengendalian 

konflik. 
• Aktif memprakarsai terciptanya keteraturan dalam berinteraksi antara 

sesama teman, guru, dan masyarakat 
 

 

PELAKSANAAN PELATIHAN  

   WWaakkttuu  

Waktu yang disediakan untuk pelatihan ini 120  menit.  
 

PPeerriinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann  
 

Introduction (5 menit)   

 

I 

• Fasilitator   mengawali pelajaran dengan memberi  kesempatan kepada siswa  secara 
berpasangan/kelompok untuk mengidentifikasi berbagai macam potensi konflik dalam kehidupan sehari-
hari 

• Fasilitator menjelaskan  latar belakang an tujuan pembelajaran  
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Connection (10 menit) 
C 

• Mendiskusikan dengan peserta tentang sasaran kemampuan (kompetensi) yang akan dicapai melalui 
pembelajaran ini  

• Mendiskusikan dengan peserta tentang strategi pembelajaran yang sesuai dengan topic dan tujuan 
yang akan dicapai  dan pengaturan alokasi waktu di setiap kegiatan  

• Mendiskusikan dengan peserta alur kegiatan dari awal sampai akhir dalam proses pembelajaran ini  
• Menetapkan sumber, media, dan alat bantu pelajaran  
• Mendiskusikan penilaian yang sesuai, baik selama proses pembelajaran berlangsung maupun pada 

akhir pembelajaran  
 

Application (80 menit) 

Kegiatan -1  

Pengertian dan dampak konflik 

 

 TTuujjuuaann    

Meningkatkan kemampuan peserta untuk membantu siswa agar mampu mengenali potensi konflik dan 
penyebabnya dalam kehidupan sehari-hari  dan mendemonstrasikan perilaku toleransi, rasa ingin tahu, 
bersahabat, percaya diri, tangung jawab, cinta damai  

 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann    

Utamanya, fasilitator  diharapkan  menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar seperti fenomena atau 
berita dari kliping koran tentang konflik yang dilengkapi dengan foto, atau cerita berdasarkan pengalaman 
pribadi sehari-hari, buku-buku yang relvan untuk melakukan konfirmasi bila diperlukan.  

 

 

A 
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PPeessaann  UUttaammaa  

• Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok lalu mendiskusikan berbagai penyebab dan dampak konflik 
yang terjadi  

• Peserta mengidentifikasi, mengklasifikasi penyebab  dan dampak konflik, serta bagaimana menentukan 
sikap yang jika berada di tengah-tengah konflik 

• Peserta diupayakan untuk selalu menarik kesimpulan tentang  konflik, penyebab dan dampaknya 
terhadap kehidupan, dan memberikan saran/pemikiran, atau perilaku berkaitan dengan dampak konflik 
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Contoh: Konflik Petani Banggai Disarankan Diselesaikan Secara Hukum 

Rabu, 23 Desember 2009  
Palu (ANTARA News) ‐ Kasus dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS), sebuah 
perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, terhadap lahan petani di daerah itu, 
penyelesaiannya sebaiknya melalui jalur hukum. 
 
"Kalau petani merasa dirugikan ajukan saja gugatan ke pengadilan. Di sana nanti akan dilihat siapa yang benar dalam 
masalah ini," kata anggota Komisi IV (Kesra) DPRD Sulteng, Busta Kamindang, di Palu, Selasa. Busta adalah salah satu 
anggota DPRD Sulteng yang terpilih dari daerah pemilihan Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan. Busta sedikit 
banyaknya tahu masalah konflik petani dan PT. KLS karena ia juga mengaku memiliki lahan plasma di daerah itu. 
 
Dalam beberapa bulan terakhir petani di Kecamatan Toili menuntut agar PT. KLS mengembalikan tanah milik warga 
yang diduga dikuasai oleh KLS untuk perkebunan sawit. Beberapa kali petani menggelar unjuk rasa baik di DPRD 
Sulteng, Polres Banggai, dan Kejaksaan Negeri Banggai serta Pemerintah Kabupaten Banggai, namun masalah tersebut 
tak kunjung selesai. Menurut Busta Kamindang, jika proses hukum menyatakan KLS melanggar Hak Guna Usaha (HGU) 
maka perusahaan milik pengusaha kayu, Murad Nasir itu secara sukarela menerima keputusan pengadilan. 
 
"Sebaliknya kalau petani tidak punya hak atas kepemilikan lahan, juga harus rela melepaskan tanahnya untuk dikelola 
KLS," kata Busta. 
 
Kasus dugaan penyerobotan tanah dan penyalahgunaan HGU oleh KLS tersebut sudah melibatkan sejumlah pihak 
antara lain Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng dan Komnas HAM. Kepala Divisi Advokasi LBH Sulteng, Syahrudin, 
meminta pemerintah segera mencabut izin HGU dan HTI milik PT. KLS karena banyak masalah yang ditimbulkan. 
Kawasan HIT misalnya kata Syahrudin, belum dimanfaatkan menanam tanaman industri.  
 
"Kelihatannya kawasan HTI diduga akan dikembangkan menjadi perkebunan sawit," katanya. 
 
Demikian halnya Komnas HAM. Wakil Ketua Komnas HAM, M Ridha Saleh pada pertengahan November lalu telah 
melakukan verifikasi atas laporan dugaan pelanggaran hak‐hak petani di perkebunan sawit PT. KLS tersebut dan 
direkomendasikan penghentian aktivitas baik perusahaan maupun petani di areal sengketa. Kepala Bagian Umum 
Personalia dan Legal PT. KLS, Yulius Tipa membantah jika terjadi pelanggaran terhadap penggunaan HGU dan HTI.  
 
"Tidak ada penyalahgunaan kawasan HGU dan HIT. Kami juga membayar upah sesuai UMP," katanya. 
 
Walau menepis penyalahgunaan kawasan HGU dan HTI, Yulius tidak membantah jika tim evaluasi dari pemerintah 
provinsi telah melakukan verifikasi atas dugaan penyerobotan tanah warga dan pelanggaran kawasan HGU dan HTI.  
"Ia ada tim Pemerintah Provinsi. Kita Tunggu saja hasilnya," kata Yulius. (*) 
COPYRIGHT © 2009 
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Penyebab:  

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Dampak  Negatif  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Dampak Postif 
………………………………………………………………………………… 

  CCaattaattaann  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr    

Peserta diminta untuk membandingkan   rumusan yang dibuat sendiri dengan pendapat para ahli berikut:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dampak Konflik (menurut para ahli) 
Dampak positif: 
• Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok ( in group solidarity ) yang mengalami konflik dengan 

kelompok lain. Contoh, konflik antar kelompok, ikatan batin sesama kelompok akan semakin menguat  
• Memperjelas aspek – aspek kehidupan yang belum  tuntas ditelaah, contoh    :   Perbedaan pendapat  tentang 

suatu permasalahan dalam suatu dialog ( seminar, diskusi, lokakarya ). 
• Memungkinkan  adanya penyesuaian  kembali  (  akomodasi baru  ) norma, nilai,  serta hubungan  – hubungan 

sosial dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok. Contoh  :  Perselisihan 
karena perbedaan nilai –nilai budaya. 

• Membantu  memperkuat  kembali  norma‐norma  sosial  yang  hampir  tidak  berfungsi  lagi  dalam  kehidupan 
masyarakat  dan  menciptakan  norma‐norma  sosial  yang  baru  sesuai  dengan  kepentingan  dan  kebutuhan 
masyarakat.  Contoh    :    Dapat  menumbuhkan  semangat  berjuang  dalam  menghadapi  musuh  serta 
mempercepat perkembangan pribadi. 
 

Dampak negatif suatu konflik adalah sebagai berikut : 
• Hancurnya atau renggangnya hubungan antar individu dan persatuan kelompok. 
• Kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia serta pengungsian. 
• Adanya perubahan kepribadian individu, seperti menjadi benci, curiga dan sebagainya. 
• Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah sehingga dapat menimbulkan problema‐

problema sosial lainnya.  
 

Buku IIIC – Peta Kompetensi dan Bahan Pelatihan SMA     185



  CCaattaattaann  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr    

Untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, peserta  mendiskusikan bagaimana 
mengkondisikan peserta didik agar mampu menarik kesimpulan melalui:  

• Membandingkan pengertian konflik berdasarkan rumusan sendiri dengan pengertian yang ada dalam 
literatur, menunjukkan semangat ingin tahu melalui berbagai cara. 

• Menunjukkan sikap pebuh percaya diri dalam memberikan penjelasan 
• Membandingkan pendapat sendiri dengan pendapat ahli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengertian Konflik 
(menurut Pemahaman sendiri) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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• Menarik kesimpulan  dan memberikan ilustrasi apa yang harus dilakukan untuk memelihara kerukunan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengertian Konflik (Menurut Ahli) 

Kata konflik berasal dari bahasa Latin configere yang berarti  saling memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia 
konflik  didefinisikan  sebagai  percekcokan,  perselisihan,  atau  pertentangan.  Secara  sosiologis,  konflik  dapat 
didefinisikan sebagai suatu proses sosial ketika dua orang atau  lebih ( kelompok ) berusaha menyingkirkan pihak  lain 
dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Soekamto menjelaskan bahwa pertentangan 
adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan 
menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. 
 
Konflik tidak selamanya disertai kekerasan. Bahkan ada konflik yang berbentuk lunak dan mudah untuk dikendalikan, 
misalnya pertentangan  ( dalam bentuk  silang pendapat  ) antara orang‐orang dalam  seminar. Dalam  forum  tersebut 
perbedaan‐perbedaan  pendapat  dapat  diselesaikan  secara  ilmiah  atau  sekurang‐kurangnya  tidak  menimbulkan 
emosional dan amarah. 

Kesimpulan 
 
Pengertian konflik: ……………………………………………………………………………….. 

Penyebab konflik :……………………………………………………....................................... 

Dampak konflik :…………………………………………………….......................................... 

Solusi setelah konflik:…………………………………………………...................................... 
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   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii    

 
• Bagaimana membiasakan siswa untuk mengungkapkan pendapat berdasarkan fakta, data, dan 

argument dan menuangkannya dalam karya tulis Menulis karya tulis berdasarkan studi kasus 
suatu konflik ? 

• Bagaimana cara yang tepat untuk membiasakan siswa memberikan saran solusi dalam mengatasi 
konflik dalam kehidupan sehari-hari? 

• Tugas mandiri seperti apa yang harus diberikan kepada siswa agar kompetensi, potensi, minat dan 
bakan smashing-masing siswa berkembang secara optimal? 

• Bagaimana melakukan penilaian agar nilai-nilai budaya dan karakter bangsa serta kewirausahaan 
dapat berkembang secara optima? 

 
 
 
Kegiatan -2   

Pengendalian Konflik dan Integrasi  

 TTuujjuuaann    

Meningkatkan kemampuan peserta agar mampu  melatih siswa dalam  mendemonstrasikan cara-cara 
penyelsaian konflik dan menunjukkan sikap dalam mewujudkan ketenteraman  sebagai wujud integrasi 
social  

 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann    

Utamanya, fasilitator  diharapkan  menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar seperti fenomena atau 
berita dari kliping koran tentang konflik yang dilengkapi dengan foto, atau cerita berdasarkan pengalaman 
pribadi sehari-hari, buku-buku yang relvan untuk melakukan konfirmasi bila diperlukan.  
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  CCaattaattaann  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr    

Peserta dikondisikan untuk aktif melakukan hal-hal berikut:  

• Mendiskusikan  apa yang terjadi setelah konflik, bagaimana mengendalikan dan mewujudkan 
ketaraturan melalui integrasi sosial. 

• Melakukan demostrasi melalui sosiodrama proses mencari solusi dari suatu konflik. 
• Merancang dan melakukan simposium tingkat kelas tentang upaya pengendalian konflik  
• Mendemonstrasikan perilaku cinta damai, cinta tanah air, bersahabat dan tanggung jawab.  
• Mendikusikan  upaya yang harus dilakukan untuk pengendalian konflik seperti yang ada di table 

berikut:   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengendalian konflik sosial.

 

 

 

 
Menurut para ahli ada 3 bentuk pengendalian konflik:  
1.  Konsiliasi. 
Bentuk pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara mempertemukan pihak – pihak yang bertikai dalam suatu perundingan agar diperoleh 
persetujuan bersama. Contoh  :  Wakil dari buruh menyelesaikan masalah upah, jam kerja dan sebagainya di Depnaker. 
 
2. Mediasi 
Pengendalian konflik dengan cara mediasi apabila kedua belah pihak sepakat penyelesaian masalah dengan mengundang pihak ketiga yang netral 
sebagai mediator. Pihak ketiga akan merumuskan keputusan dari sumbangan pikirannya yang terbaik dalam menyelesaikan masalah mereka. Namun 
keputusannya tidak mengikat. Contoh  :  PBB membantu menyelesaikan konflik  antara GAM ( Gerakan Aceh Merdeka ) dengan NKRI ( Negara 
Kesatuan Republik Indonesia )  
 
3. Arbitrasi 
Bentuk pengendalian konflik yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga dan diterima atau ditaati oleh kedua belah pihak. Dalam bentuk arbitrasi ( 
perwasitan ) ini umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat ataupun terpaksa menerima pihak ketiga untuk memberikan 
keputusan dalam menyelesaikan konflik mereka. Konflik dalam bentuk ini sering kita jumpai dalam masyarakat bersifat spontan dan informal. Contoh  :  
Pertikaian antara dua orang warga kampung yang dihentikan atau diselesaikan oleh kepala desa. 
Cara – cara yang lain untuk menyelesaikan konflik adalah  : 
• Kompromi, yaitu pihap-pihak yang bertikai saling mengalah untuk bermusyawarah atau dengan mengambil jalan tengah. 
• Toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan saling menghargai pendirian masing – masing pihak. 
• Gencatan Senjata, yaitu penanggulangan permusuhan atau peperangan untuk jangka waktu tertentu guna melakukan pekerjaan tertentu yang 

tidak boleh diganggu. 
• Segregasi, yaitu upaya untuk saling memisahkan diri dan saling menghindar diantara pihak – pihak yang bertikai dalam rangka mengurangi 

ketegangan. 
• Koersion, yaitu penyelesaian konflik yang prosesnya dilaksanakan karena ada paksaan. 
• Elimination, yaitu pengunduran diri dalah satu pihak yang terlibat didalam konflik, yang diungkapkan dengan ucapan  : Kami mengalah, kami 

keluar, dan sebagainya. 
• Majority Rule, yaitu suara terbanyak yang ditentukan melalui voting untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi. 
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Kesimpulan (catatan hasil diskusi)  

TOPIK DISKUSI HASIL DISKUSI 
 
 

TINDAKAN SAYA YANG SEHARUSNYA UNTUK 
MENJAGA KETENTERAMAN DALAM HIDUP 

BERMASYARAKAT 
Apa yang harus dilakukan setelah 
konflik terjadi 
 
 

  

Apa yang harus dilakukan untuk 
mencegah konflk di masa datang?  

 
 
 
 

 
 
 
 

Siapa yang harus mencegah?  
 
 

 
 
 

Bentuk integrasi social   
 
 

 
 
 

Syarat terjadinya integrasi social   
 
 
 

 
 
 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
integrasi social  

 
 
 

 
 
 

Factor Pendorong integrasi social   
 
 
 

 
 
 
 

 

Reflection (10 menit)  

 

R 

Hal-Hal baru yang diperoleh dalam 
pembelajaran ini 

Hal-hal yang sulit dipahami Tindakan saya selanjutnya 
sebagai  warga negara  
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   Extension (15 menit) 
E 

Perencanaan untuk mendorong siswa agar mampu penerapan 
sikap yang seharusnya untuk memelihara keteraturan dalam 

kehidupan  

 Perilaku yang harus ditunjukkan oleh siwa setelah menguasai 
kompetensi ini.  
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H. Mata Pelajaran Antropologi 
 

Budaya Lokal 
Mata Pelajaran   : Antropolgi 
Kelas / Semester    : XI / 1 
Kompetensi Dasar : Menganalisis kesamaan dan keberagaman budaya 

 

  PPeennddaahhuulluuaann  

 
Kegiatan ini melatih peserta agar mampu mengembangkan strategi pembelajaran untuk mencapai 
Kompetensi dasar (KD).  Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis 
peserta didik.  
 
Sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar (KD), siswa diharapkan mampu mendeskripsikan tentang 
budaya lokal yang mencakup unsur dan perwujudannya dari lingkungan setempat.  Budaya bersifat abstrak 
dan dinamis. Para ahli sepakat bahwa definisi tentang budaya sangat beragam bergantung pada aspek-
aspek yang menjadi penekanan.  Siswa tidak dituntut untuk menghafal definisi budaya, melainkan didorong 
agar mampu merumuskan sendiri sesuai dengan tingkat pemahaman dan pengalamanya.  
 
Untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang nyata dan 
bersumber dari pengalaman, fakta, data, dan fenomena yang terjadi di sekitar. Penggunaan buku, literatur, 
atau bahan refensi lainnya bersifat konfirmasi.  Perlu disadar oleh guru bahwa dalam ilmu-ilmu sosial 
sebuah konsep atau sebuah definisi hampir tidak ada yang baku. Konsep dan definisi selalu berkembang 
mengikuti perkembangan kehidupan yang juga dinamis. Untuk itu, selama proses pembelajaran, guru 
diharapkan mampu mendorong siswa untuk membangun pemahaman atau konsep sendiri yang kemudian 
dikonfirmasikan dengan pendapat para ahli. Konfirmasi tersebut  bukan untuk menyalahkan, melainkan 
untuk menunjukan apa persamaan dan perbedaannya.  
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Proses tersebut dapat dilakukan melalui kerangka berfikir berikut:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mengamati contoh 
perwujudan  budaya lokal 
yang terdapat di lingkungan 
setempat 

Mengelompokkan perwujudan budaya 
berdasarkan unsur-unsurnya 

Menggambarkan kesamaan dan perbedaan antar budaya  

Mencermati adanya pengaruh budaya asing dan beberapa budaya local 
melaui gambar, video, atau model (miniatur) 

PRESENTASI: 

Manusia makhluk yang berbudaya, dan 
budaya membedakan manusia dengan 

Mendiskusikan 
Pengertian dan  

perwujudan budaya 

Mengamati contoh 
perwujudan  budaya asing 
yang terdapat di lingkungan 
setempat 

  Keragaman  dan Hubungan Antar  Budaya  

Mendiskusikan ciri-ciri 
budaya asing   

Mendiskusikan ciri-ciri budaya   
budaya lokal  

Penetrasi Budaya   

• Difusi 
• Assimilasi 
• Akulturasi  

Buku IIIC – Peta Kompetensi dan Bahan Pelatihan SMA     192



Untuk mengingatkan guru, berikut SK, KD, gagasan pembelajaran, nilai-nilai yang dikembangkan, dan indicator 
pencapaian kompetensi siswa.  

 

Mata Pelajaran  Antropologi  

Kelas/Semester XI/1 

Standar Kompetensi  : Menganalisis kesamaan dan keberagaman budaya 

 

Kompetensi Dasar    : Mengidentifikasi berbagai budaya  lokal,  pengaruh budaya asing, dan  hubungan 
antar budaya 

 
Pembelajaran             : • Mengamati contoh perwujudan budaya  local dan asing yang terdapat di 

lingkungan setempat Mendiskusikan pengertian dan perwujudan budaya 
berdasarkan contoh yang ada di lingkungan setempat (Mengelompokkan 
perwujudan budaya berdasarkan unsur-unsurnya   

• Mencermati adanya pengaruh budaya asing dan beberapa budaya lokal melaui 
gambar, video, atau model (miniatur)  

• Mendiskusikan ciri-ciri budaya lokal dan budaya asing  
• Menarik kesimpulan  hubungan antar budaya  
• Mempresentasikan gagasan dan kesimpulan “manusia makhluk yang berbudaya, 

dan budaya membedakan manusia dengan makhluk lain”  
Nilai Budaya  dan Karakter 
bangsa  

• Toleransi  
• Rasa Ingin tahu 
• Semangat kebangsaan  
• Bersahabat 
• Cinta Tanah Air 
• Peduli Lingkungan  
• Peduli social 
• Tanggung Jawab 

Nilai Kewirausahaan  • Kepemimpinan 
• Percaya diri  
• Berorientasi Tugas dan Hasil 

Materi Pokok • Pengertian Budaya/ Kebudayaan  
• Keberagaman perwujudan dan unsur budaya  
• Budaya lokal dan budaya asing 
• Hubungan antar budaya (penetrasi, difusi, akulturasi, asimilasi) 

Indikator • Menunjukkan kesamaan dan perbedaan budaya  
• Menarik kesimpulan hubungan antar budaya Menunjukkan kesamaan dan 

perbedaan budaya  
• Menujukkan sikap toleransi dan saling menghargai keberagaman budaya  
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PELAKSANAAN PELATIHAN   

 

   WWaakkttuu  

Waktu yang disediakan untuk pelatihan ini 120  menit.  
 
 

PPeerriinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann  
 

Introduction (5 menit)   

 

I 

• Fasilitator  mengawali pelajaran dengan memberi  kesempatan kepada peserta secara berpasangan/kelompok 
untuk mengidentifikasi contoh-contoh perwujudan budaya di lingkungan setempat  

• Fasilitator  menjelaskan latar belakang dan tujuan pembelajaran. 
 

 

Connection (10 menit) 

 

C 

• Mendiskusikan dengan peserta tentang sasaran kemampuan (kompetensi) yang akan dicapai melalui 
pembelajaran ini  

• Mendiskusikan dengan peserta tentang strategi pembelajaran yang sesuai dengan topic dan tujuan yang akan 
dicapai  dan pengaturan alokasi waktu di setiap kegiatan  

• Mendiskusikan dengan peserta alur kegiatan dari awal sampai akhir dalam proses pembelajaran ini  
• Menetapkan sumber, media, dan alat bantu pelajaran  
• Mendiskusikan penilaian yang sesuai, baik selama proses pembelajaran berlangsung maupun pada akhir 

pembelajaran  
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Application (80 menit) 

 

 

Kegiatan -1   

 

Pengertian, dan Perwujudan Budaya 

 

 TTuujjuuaann    

 

A 

• Fasilitator menjelaskan bagaimana mengajak siswa agar dengan mudah  mampu  mengenali contoh 
perwujudan budaya di lingkungan setempat 

• Peserta mampu mengembangkan pembelajaran yang mengkondisikan siswa agar mampu menjelaskan unusr-
unsur budaya  dan menarik kesempulan tentang pengertian budaya dengan bahasa sendiri 

• Peserta mampu menunjukkan cara yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
menunjukan sikap toleransi, rasa Ingin tahu, semangat kebangsaan, bersahabat, cinta, tanah Air, peduli 
Lingkungan, peduli social, tanggung jawab, percaya diri , berorientasi pada tugas dan hasil, keorisinilan  

 

  

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann    

 

 

Utamanya, fasilitator  diharapkan  menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar seperti fenomena atau berita dari 
kliping koran tentang budaya yang dilengkapi dengan foto, atau cerita berdasarkan pengalaman pribadi sehari-hari, 
buku-buku yang relvan untuk melakukan konfirmasi bila diperlukan.  
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PPeessaann  UUttaammaa  

 

 

• Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok lalu mendiskusikan berbagai  perwujudan budaya  
• Mengklasifikasi  unsure-unsur budaya dan contoh-contohnya di lingkungan setempat  
• Menarik kesimpulan tentang keragaman budaya dan sikap yang harus ditunjukkan untuk menghadapi situasi 

budaya yang beragam. 
• Mendiskusikan wawasan berikut:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawasan  

 

Istilah budaya dan kebudayaan  sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Budaya Budaya atau kebudayaan 
berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan 
sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, 
yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah 
atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan 
bahwa budaya adalah hasil proses berfikir yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Manusia dan 
hewan sama-sama membutuhkan makanan, lalu apa yang membedakan manusia dan hewan dalam hal memenuhi 
kebutuhan tersebut. Manusia menggunakan akal piker untuk mencari, mengolah dan mengkonsumsi makanan, hewan 

• Menarik kesimpulan tentang pengertian budaya  
 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan (dirumuskan dengan kata-kata sendiri dan dibuat secara individual)   

 

Budaya adalah…………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii    

 

Mengapa budaya bersifat abstrak? 

Mengapa definisi budaya beragam?, berikan alas an  

Bagaiamana cara kita memahami budaya orang lain sehingga dapat hidup berdampingan?  

  CCaattaattaann  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr    

 

Presentasikan pendapat anda dan bandingkan dengan pengertian budaya menurut para ahli sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definisi Kebudayaan Menurut Para Ahli 

 

Koentjaraningrat, salah seorang tokoh terkenal dalam Antropologi Indonesia mendefinisikan kebudayaan 
sebagai  keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat 
yang dijadikan milik manusia melalui proses belajar.  
 
E.B. Tylor dalam bukunya Primitive Culture, menyatakan bahwa kebudayaan  adalah keseluruhan yang 
kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan 
kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.  
 
Parsudi Suparlan mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan  pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang 
digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadi kerangka landasan bagi 
terwujudnya  perilaku manusia. Kebudayaan dalam hal ini sebagai mekanisme kontrol bagi tindakan manusia sebagai pola bagi 
perilaku manusia. Dengan demikian kebudayaan merupakan serangkaian aturan, petunjuk, resep, rencana, dan strategi, yang terdiri 
atas serangkaian model kognitif yang digunakan secara selektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang 
dihadapinya. (Parsudi suparlan, dalam Soerjani,M 1983 : 72).  

 
Ralph Linton mengartikan kebudayaan sebagai  konfigurasi  dari tingkah laku yang dipelajari dan hasil dari 
ti k h l k    t  di iliki b   d  dil j tk  l h t  k t 

Buku IIIC – Peta Kompetensi dan Bahan Pelatihan SMA     197



Mengapa ada beberapa pengertian?, diskusikan dan rumuskan persamaan dan perbedaanya  

 

• Perhatikan peralatan yang digunakan petani, mulai dari yang sederhana sampai modern.  Adakah perbedaan 
peralatan antara suatu daerah dengan daerah lain?, Mengapa berbeda? Demikian juga dengan bentuk rumah, 
upacara adat perkawinan, karya seni dan sebagainya.  

 

• Diskusikan secara berpasangan atau berkelompok (setiap kelompok 4-5 orang) tentang pengalaman masing-masing 
tentang budaya,  tuliskan sebanyak-banyaknya apa yang kamu ketahui tentang budaya dan kebudayaan, ambil 
contoh yang ada di sekitar tempat tinggal atau sekolah. Apa saja yang termasuk budaya dan apa kegunaannya 
(fungsinya) dalam kehidupan.  

 

•  

NO  Contoh  Budaya yang saya ketahui   Kegunaan (Fungsinya) dalam kehidupan  

1   

2    

3   

4   

5   

6   
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  CCaattaattaann  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr    

 

• Setelah masing-masing kelompok menuliskan sebanyak-banyaknya tentang budaya dan kebudayaan, bandingkan 
dengan pendapat kelompok lain. Buat pengelompokkan ide yang sama, misalnya perlengkapan hidup dan 
teknologi (pakaian, alat pertanian, alat masak, alat transportasi, peraturan yang berlaku di daerah setempat (tamu 
harus melapor dalam tempo 2 x 24 jam  dan sebagainya). 

 

• Rumuskan kesimpulan dalam kelompok atau berpasangan tentang pengertian budaya dan kebudayaan menurut 
pandangan sendiri setelah membahas. contoh-contoh yang ada di sekitar lingkungan kita.   

• Demonstrasikan sikap toleransi, bersahabat, cinta tanah air, bersahabat berkaitan dengan topic diskusi.  
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• Melakukan pengamatan di lingkungan setempat, lalu lengkapi jawaban berikut:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan :  

Buat kesimpulan dengan contoh dan jawab pertanyaan berikut:  

• Mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang berbudaya? 
• Mengapa “budaya” yang dimiliki manusia dikatakan sebagai salah satu pembeda antara manusia dengan makhluk 

Tuhan lainya?  
 

Rumuskan pengertian budaya dan kebudayaan dengan menggunakan ilustrasi dan gambar sesuai dengan pemahamanmu! 

Contoh :  

Manusia Hewan 

Cara Berfikir (Budaya) 

 

Perwujudan Naluri Perwujudan 

Manusia membutuhkan 
perlindungan dari alam 

Rumah    Hewan membutuhkan 
perlindungan  

Sarang  

 

Rumah yang dibuat manusia merupakan hasil dari proses berfikir dan terus berkembanga, sementara 
sarang dibuat oleh hewan atas dasar naluri dan teknologinya tidak berkembang,dari zaman dulu sampai 
kapanpun, cara hewan membuang sarang selalu dengan cara yang sama  
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  CCaattaattaann  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr    

• Diskusikan wawasan di bawah ini tentang perwujudan budaya.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perwujudan Budaya 

 

Jika kamu mencatat: pakaian, alat pertanian, upacara adat perkawinan, para ahli menyebut semua itu 
dengan perwujudan kebudayaan. Selengkapnya, perwujudan kebudayaan adalah:  

 

Gagasan (Wujud ide) 
Gagasan adalah perwujudan  kebudayaan yang berbentuk  kumpulan ide‐ide, gagasan, nilai‐nilai, 
norma‐norma, peraturan, hasil karya tulis atau lisan, dan sebagainya. Wujud ide bersifat  abstrak; tidak 
dapat diraba atau disentuh. 

 

Aktivitas (tindakan) 
Aktivitas adalah perwujudan  kebudayaan  berupa  tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat 
itu. Wujud ini terdiri dari kegiatan‐kegiatan  manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, 
serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola‐pola tertentu yang berdasarkan adat tata 
kelakuan Sifatnya konkret terjadi dalam kehidupan sehari hari dan dapat diamati dan

Lengkapi tabel berikut, dan tempatkan contoh-contoh perwujudan kebudayaan sesuai dengan perwujudannya:  

No Contoh Perwujudan Kebudayaan 

1 Ide/Gagasan Perilaku Artifak 

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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Fasilitator mengingatkan peserta agar di setiap kegiatan, siswa harus dikondisikan agar nilai-nilai budaya seperti 
toleransi, bersahabat, demokratis, rasa ingin tahu.  

Kegiatan – 2 

Unsur-Unsur Budaya 

 TTuujjuuaann    

 

Peserta mampu menwujudkan pembelajaran yang efektif agar siswa mamu dengan mudah  unsure-unsur budaya di 
masyarakat setempat dan menunjukkan sikap dan perilaku untuk memelihara dan melestarikan budaya  

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann    

 

 Kliping koran tentang budaya  yang dilengkapi dengan foto, atau cerita berdasarkan pengalaman pribadi sehari-hari, 
buku-buku yang relevan.  

  CCaattaattaann  uunnttuukk  FFaassiilliittaattoorr    

 

Diskusikan hal-hal berikut berdasarkan pengalaman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budaya bersifat abstrak karena berada dalam fikiran manusia, kita mengenalinya lewat  unsur-unsur yang universal. 
Menurut para ahli semua budaya memiliki unsur-unsur yang universal (berlaku dalam budaya manapun), unsur-unsur 
tersebut adalah:   

• Sistem kepercayaan atau religi; 
• Sistem kekerabatan dan organisasi sosial; 
• Sistem peralatan dan Perlengkapan hidup; 
• Bahasa (tulisan, lisan, dan isyarat); 
• Sistem kesenian; dan  
• Sistem Pengetahuan; 

 
Kesemua unsur tersebut di atas menyatu dalam budaya suatu suku bangsa, oleh karena itu, kesatuan yang demikian 
d l  i til h t l i di b t d  i t  i l b d
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Lengkapi deskripsi dan gambar berikut:  
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Unsur Budaya Deskripsi tentang fungsinya dalam kehidupan sehari-
hari dilengkapi dengan gambar  

Sistem Kepercayaan atau Religi 
 
Sistem kepercayaan atau religi tidak terbatas pada 
pengertian agama atau aliran kepercayaan sebagaimana 
yang kita gunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari.  
Dalam kajian antropologi (khususnya etnografi), 
penggunaan kata “agama”  sengaja dihindarkan  karena 
istilah “agama” bagi  masyarakat Indonesia sudah 
mempunyai arti tertentu seperti agama  Islam, Kristen, 
Katholik, Hindu, dan Budha.  Di samping itu, kajian 
antropologi terhadap kepercayaan atau religi bukan dalam 
rangka  mencari kebenaran suatu agama, melainkan 
menyelidiki pengaruh ajaran agama, kepercayaan atau religi 
dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Jadi, 
penekanannya adalah bagaimana memahami perilaku 
keagamaan  suatu masyarakat dalam kehidupan sehari-
hari.  
 

 

Organisasi Sosial dan Sistem Kekerabatan 
 
Manusia  selalu dalam kelompok. Begitu, lahir, secara 
biologis, manusia sudah langsung masuk ke dalam 
kelompok yang disebut dengan keluarga. Keluarga 
merupakan  satuan terkecil dari sistem kekerabatan. Satu 
keluarga akan terus mengalami perluasan dan akan 
membentuk suatu kumpulan yang lebih besar yang diikat 
oleh suatu bentuk garis keturunan. Pengelompokkan ini 
sering kita sebut dengan istilah  klen atau suku. Di 
Indonesia ada berbagai macam bentuk atau pola penarikan 
garis keturunan, misalnya suku Minangkabau  dengan 
bentuk matrilinial (garis keturunan berdasarkan garis ibu), 
suku Batak dengan bentuk patrilinial (berdasarkan garis 
bapak), dan suku Jawa yang lebih cenderung menggunakan 
bentuk parental (garis ibu dan bapak sama-sama kuat).  
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Sistem Peralatan dan Perlengkapan Hidup 
 
Kehidupan manusia tidak luput dari berbagai perlengkapan 
atau peralatan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan 
hidup. Manusia perlu makan dan perlindungan untuk 
menjaga kelangsungan hidupnya. Untuk itu mereka perlu 
berjuang untuk mendapatkan hal tersebut. Sebagai wujud 
perjuangan itu muncullah berbagai aktifitas  budaya seperti 
bercocok tanam, beternak, dan sampai pada pekerjaan 
profesional yang terus berkembang dengan pesat. Cara-
cara dan peralatan yang dikembangkan oleh manusia di 
berbagai suku bangsa berbeda dengan suku bangsa 
lainnya. Hal ini sangat diwarnai oleh ciri khas budaya 
masyarakat pendukungnya. Berbagai bentuk  atau 
perwujudan perlatan dan perlengkapan hidup di berbagai 
suku bangsa dapat dilihat dari berbagai bentuk rumah 
tradisional, perlatan pertanian,  senjata, perlengkapan 
upacara adat perkawinan dan sebagainya. 

 

Bahasa 
Setiap kata merupakan simbol dunia nyata, itulah salah satu 
hakekat bahasa sebagai unsur sistem budaya.  Melalui 
bahasa kita bisa menerima dan meneruskan  pesan-pesan 
atau keterangan-keterangan simbolis, dan demikian pula 
kita bisa pewaris suatu kebudayaan yang sangat kaya dan 
beraneka ragam. Dalam bahasa juga terkandung nilai-nilai 
dan norma yang terpancar dalam tutur kata. Dengan 
demikian, bahasa merupakan salah satu perwujudan dari 
sifat manusia yang berbudaya. Ungkapan simbol-simbol 
tersebut  berbeda-beda di setiap suku bangsa, seperti 
contoh, bahasa Minang, Melayu, Sunda, Jawa, Batak, 
Dayak, dan sebagainya 
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Kesenian 
Seni merupakan hasil cipta manusia yang terindah.. Melalui 
karya seni, suatu masyarakat berupaya mengekspresikan 
pemahaman, pengalaman, dan imajinasinya. Dengan 
demikian, kesenian,   di samping sebagai perwujudan rasa 
keindahan  juga penuh dengan muatan-muatan nilai atau 
moral, serta kepercayaan. Begitulah, mengapa seni menjadi 
salah satu unsur dalam sistem budaya suatu bangsa.  
Bangsa kita sangat kaya dengan ragam kesenian 
tradisional, setiap suku bangsapun  memiliki berbagai 
khasanah kesenian tradisional.  
 

 

 
Sistem pengetahuan  
 
Sistem pengetahuan ini pun merupakan unsur yang paling 
hakiki yang membedakan kehidupan manusia dengan 
makhluk Tuhan yang lain. Manusia menggunakan akal dan 
pikirannya dalam beradaptasi, mengolah dan 
memanfaatkan segenap isi alam  dalam upaya menjaga 
kelangsungan hadupnya. Sistem pengetahuan yang paling 
sederhana bentuknya adalah pengetahuan dasar manusia 
terhadap alam, flora dan fauna, serta zat-zat bahan mentah 
di sekitar tempat tinggalnya. Pada tahap awal peradaban 
manusia,  sistem pengetahuan berkembang  untuk 
keperluan praktis, misalnya berburu, bercocok tanam, 
berlayar dan sebagainya. Akibat semuanya itu, 
berkembanglah pengetahuan manusia tentang  sifat alam, 
seperti musim, gejala alam, tumbuhan, binatang dan 
sebagainya.   
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Dalam kehidupan sehari-hari, budaya masyarakat setempat  sering mendapat pengaruh dari budaya asing. Pengaruh 
tersebut dapat terjadi akibat penyebaran (difusi) atau percampuran (asimilasi).  Budaya lokal adalah budaya asli yang 
dimiliki oleh beragam suku bangsa di Indonesia, contohnya cerita rakyat, pakaian adat, rumah adat, alat transportasi dan 
lain-lain. Budaya asing adalah budaya yang berasal dari bangsa atau negara lain.  

 Perhatikan gambar berikut dan bandingkan! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendiskusikan pengaruh budaya asing di daerah setempat  dan menunjukkan perilaku cinta tanah air  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan pengamatan i lingkungan sekitar, lalu bandingkan, dan isilah kolom-kolom berikut dengan contoh yang 
ada di lingkungan setempat :  

Tabel Contoh Budaya Lokal dan Pengaruh Budaya Asing   

   Unsur Budaya  Lokal  Pengaruh Asing  

1 Religi dan kepercayaan      

2 Bahasa      

3 Perlengkapan Hidup/Teknologi     

4 Kesenian      
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Membuat laporan hasil pengamatan tentang unsur-unsur budaya local yang mendapat pengaruh dari  budaya asing. 

Kesimpulan:  

 

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

SUKU BANGSA  

UNSUR BUDAYA A B C D 

Sistem kepercayaan atau 
religi; 

    

`Sistem kekerabatan dan 
organisasi sosial; 

    

Sistem peralatan dan 
Perlengkapan hidup; 

    

Bahasa (tulisan, lisan, dan 
isyarat); 

    

Sistem kesenian; dan      

Sistem Pengetahuan;     

 

Unsur Budaya Persamaan Perbedaan Kesimpulan 

Sistem kepercayaan atau 
religi; 

   

`Sistem kekerabatan dan 
organisasi sosial; 

   

Sistem peralatan dan 
Perlengkapan hidup; 

   

Bahasa (tulisan, lisan, dan 
isyarat); 

   

Sistem kesenian; dan     

Sistem Pengetahuan;    
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   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii    

• Fasilitator menyampaikan beberapa pertanyaan kunci seperti:  

• Bagaimana unsure budaya asing masuk ke budaya local? 

• Apa upaya kita untuk menyikapi gencanya penetrasi budaya asing 

• Bagaimana bentuk hubungan antar budaya bangsa?  
 

Reflection (10 menit)  

 

R 

Pembelajaran yang efektif dalam pengembangan sikap siswa  berkaitan dengan adanya budaya local, budaya asing  
dalam kehidupan sehari-hari:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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   Extension (15 menit) 

 

E 

• Merancang rubrik penilaian sikap yang menunjukkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, contoh:  

No Nilai Budaya dan karakter bangsa  Deskripsi Pencapaian Kemampuan  

1 Toleransi  

 

 

2 Rasa Ingin tahu 

 

 

3 Semangat kebangsaan  

 

 

4 Bersahabat 

 

 

5 Cinta Tanah Air 

 

 

6 Peduli Lingkungan  

 

 

7 Peduli social 

 

 

8 Tanggung Jawab  
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I. Mata Pelajaran Seni Budaya 
 

BERKREASI MUSIK 
Mata Pelajaran   : Seni Budaya 
Kelas / Semester    : X / 1 
Kompetensi Dasar : Mengembangkan gagasan kreatif serta mengaransir lagu dengan beragam  teknik,  
                                              media, dan materi musik/lagu tradisional daerah setempat 

 

 PPeennddaahhuulluuaann    

BBaannyyaakk  yyaanngg  bbeerrppeennddaappaatt  bbaahhwwaa  mmeennggaajjaarr    sseennii  bbuuddaayyaa  ssuukkaarr  ddiillaakkuukkaann  ddaann  sseerriinngg  ttiiddaakk  
sseessuuaaii  ddeennggaann  ssaassaarraann  yyaanngg  ddiitteennttuukkaann  ddaallaamm  ssttaannddaarr  iissii  hhaall  iinnii  tteerrjjaaddii  kkaarreennaa  ppeellaajjaarraann  yyaanngg  
hhaarruuss  mmeellaalluuii  pprraakkttiikk  ddiibbuuaatt  aakkaaddeemmiiss  sseeppeerrttii  mmaatteemmaattiikkaa,,  mmiissaallkkaann  bbeellaajjaarr  mmuussiikk  mmeellaalluuii  
cceerraammaahh  tteennttaanngg  nniillaaii  nnoott  bbuukkaann  pprraakkttiikk  bbeerrnnyyaannyyii  yyaanngg  kkeemmuuddiiaann  ddaarrii  llaagguu  ddiiaammbbiill  uunnssuurr  
tteennttaanngg  nnaaddaa  ddaann  ssiimmbboollnnyyaa..    IInnii  sseejjaallaann  ddeennggaann  ssttaannddaarr  iissii  MMaattaa  ppeellaajjaarraann  SSeennii  BBuuddaayyaatteerr  
ccaannttuumm  kkoonnsseepp    bbeellaajjaarr  sseennii  mmeellaalluuii  ppeennddeekkaattaann  bbeellaajjaarr  ddeennggaann  sseennii,,  bbeellaajjaarr  tteennttaanngg  sseennii  ddaann  
bbeellaajjaarr  mmeellaalluuii  sseennii..  sseehhiinnggggaa  mmeennuummbbuuhhaakkaann  kkeetteerraammppiillaann,,  kkrreeaattiivviittaass,,  kkeeppeekkaaaann  ddaann  
mmeennyyeeiibbaannggkkaann  ffuunnggssii  oottaakk  kkaannaann  ppaaddaa  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk  

  

DDaallaamm  ppeenniillaaiiaann  jjuuggaa  aaddaa  ppeerrmmaassaallaahhaann  kkaarreennaa  hhaammppiirr  sseemmuuaa  gguurruu  ttiiddaakk  bbeerraanniiii  mmeemmbbeerrii  
ppeenniillaaiiaann  sseemmppuurrnnaa  ((nniillaaii  1100))  wwaallaauuppuunn  ddaallaamm  kkeemmaammppuuaann  kkaaddaanngg  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk  lleebbiihh  bbaaiikk  ddaarrii  
gguurruunnyyaa  nnaammuunn  tteettaapp  mmeennddaappaatt  nniillaaii  ttiiddaakk  sseemmppuurrnnaa..  

  

MMaatteerrii  bbeerrkkrreeaassii  mmuussiikk    tteerruuttaammaa  mmeennggaarraanngg  llaagguu  sseerriinngg  ttiiddaakk  tteerrllaakkssaannaa  kkaarreennaa  ddiiaannggggaapp  
ppeesseerrttaa  ttiiddaakk  mmaammppuu  ddaann  ttiiddaakk  sseessuuaaii  ddeennggaann  ppeerrkkeemmbbaannggaann  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk..  

..  

  TTuujjuuaann 
Setelah sesi ini, peserta mampu memahami konsep harmoni, praktiknya dan berkreasi dalam 
mengarang lagu serta  melakukan penilaian unjuk kerja dan penilaian produk dalam mengarang 
lagu..  
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  PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii 

Bagaimana  cara  mengarang lagu, menentukan  akord pada lagu dan cara memainkan musik 
harmonis. 

 

  PPeettuunnjjuukk  UUmmuumm  

Kegiatan  dilakukan  secara klasikal,  dan berpasangan atau secara individual.     

 

  SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann  

  

MMaatteerrii  bbaahhaann  tteennttaanngg  bbeerrkkrreeaassii  mmuussiikk  ddaann  bbeerrmmaaiinn  mmuussiikk  hhaarrmmoonniiss    sseeppeerrttii  bbeerriikkuutt  ..  

  WWaakkttuu    112200  mmeenniitt 

  IICCTT 
• Proyektor LCD 
• Laptop atau personal computer 
• Layar proyektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buku IIIC – Peta Kompetensi dan Bahan Pelatihan SMA     210



  PPeerriinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann  

MENGGUBAH LAGU DAN 

 BERMAIN ALAT MUSIK HARMONIS 

  Introduction 

  

Banyak orang berasumsi bahwa berkreasi musik (dalam hal inii mengarang lagu) 
merupakan hal yang sulit dan rumit. Hal yang sulit dan rumit itu karena orang 
berasumsi bahwa peserta harus mengetahui terlebih dahulu tentang komposisi 
dalam musik, mengetahui notasi balok, mengetahui batas jangkauan (ambitus) 
suara manusia dan mengetahui cara menulis partitur lagu. Berdasarkan pada 
pengalaman, maka pembelajaran mengarang lagu tidak pernah disajikan dalam 
pembelajaran di kelas. 

I 

 
 

Asumsi tersebut merupakan sesuatu 
yang keliru. Kita semua mempunyai 
kemampuan mengarang lagu. 
Sebelum sekolah atau di Taman 
Kanak-kanak anak telah terbiasa 
dengan kreasi musik dan banyak 
berhasil membuat lagu sederhana 
dalam bentuk permainan (dolanan). 
Misalkan   Cici Putri dalam masya 
rakat Betawi 
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Dari kasus tersebut diketahui bahwa pelajaran seni budaya khususnya musik 
selama ini  tidak mengembangkan kreativitas, sehingga sedikit komponis yang 
dimiliki bangsa kita bahkan tidak membangkitkan tumbuhnya komponis besar 
tingkat dunia seperti Amadeus Mozart, Copin, Bach,   Handel dan lain-lain 

Connection 
Pada bagian ini peserta dikenalkan konsep harmoni dan berkreasi musik  yang 
berkaitan dengan  mengarang lagu sederhana dan  mengaransir lagu dengan 
menggunakan akord dasar; yaitu tingkat I (tonika), tingkat IV (sub dominan), dan tingkat 
V (dominan.) dengan  alat musik harmonis 
 

Pembelajaran mengarang lagu dan bernyanyi adalah salah satu kegiatan 
pembelajaran yang disukai, namun karena kesalahan kegiatan selama ini ada 
beberapa kendala yang sering dijumpai yaitu jika menuliskan notasi musik 
mengalami kesulitan. Hal ini dapat diupayakan misalkan dengan latihan eksplorasi 
irama dan  mengarang lagu yang menggunakan satu atau dua nada berirama 
rapp. 

Contoh kegiatan. 
 

1. Latihan dan eksplorasi irama dapat dilakukan dengan membuat berbagaii pola 
irama melalui  stimulus  kepada peserta. 

2. Melakukan  latihan kepekaan berbagai irama lagu misalkan jai dari NTT, iarama  
kerocong,  mars, wals  sedangkan pelodi bisa diambil pada bentuk  musik rapp 
yang melodinya lebih sederhana tetapi diminati peserta remaja. 

3. Mengarang Lagu contoh seperti berikut: 
 

Belajar Mengarang Lagu 
 
 

      0  1    1   1    1   1   1    1    1   1    1   1    1    1   1    1   1 1   1    1     0   1 
            Mari kawan mari  bersa-ma,  kita   belajar    mengarang lagu        Ma 
 

        1  1  1   1    1   1   1    1    1   1    1   1    1   1   1   1    2      5       

        ri kawan mari bersama, membuat la  gu   lagu yang syahdu   

 
 
 
 
 
 

C
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  Application 

Pada bagian ini peserta dapat menerapkan konsep harmoni dan bagaimana 
menyampaikan dalam kegiatan pembelajaran serta alternatif-alternatif lain jika tidak 
tersedia alat musik harmonis. 
Bermain alat musik gitar bagi para pemula dapat disederhanakan  memencet satu 
senar saja, dan menggunakan akord dasar, hal ini dengan harapan akan termotivasi 
untuk  belajar yang lebih lanjut, karena merasa mendapat  kemudahan 
 
Mengarang lagu 
 

Proses mengarang lagu dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 

A 

• Menyusun syair terlebih dahulu kemudian disusun melodinya 

• Menyusun melodi terlebih dahulu baru dicarikan  syair yang sesuai dengan 
melodi 

• Melodi dan syair lagu disusun secara bersamaan seperti yang dilkukan oleh 
anak-anak dalam bermain atau pada pengamen anak jalanan 

Latihan pengembangan melodi lagu dapat dilakukan dengan membuat berbagai 
melodi lagu dalam satu frase (bagian kalimat lagu) melalui stimulus yang di 
berikan guru dengan senandung. 

 Contoh  Melodi yang disajikan oleh guru  dalam satu frase 
Stimulus  dari guru   jawaban salah satu peserta 

 
 
   

    5   3     1     1    3    5    6   5   .    0        1  2    3    3    3    5     4   3     2   .     0    
    

La la la    la  la   la   la  la               la la   la  la la   la    la  la   la 
      Stimulus  dari guru                   jawaban peserta lain 
  
 
   

      5   3     1     1    3    5    6   5   .    0                1  2    3    .    3    2      3        1   .     0    

    
La la la    la  la   la   la  la               la la   la  la la   la    la  la   la 

• Latihan irama dapat dilakukan seperti di atas hanya saja dilakukan dengan tepuk 
irama rata, irama wals, dangdut, tanggo, rhumba dll 
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• Setelah peserta memiliki kepekaan irama dan nada peserta dapat dilatih dengan 
lagu sederhana berbentuk AA karena melodi dapat digunakan secara berulang.  
Pada bentuk ini peserta dapat diberikan analogi bentuk berbahasa yaitu bentuk 
frase  pertanyaan dan frase jawaban. 

• Pada tahap lanjutan peserta dapat ditugaskan untuk mengarang lagu lainnya  

• Terakhir mengiringi lagu dengan akord sederhana  
Penyusunan syair lagu 

 

Penyusunan syair sama seperti mengarang atau membuat sajak dalam pelajaran 
Bahasa Indonesia. Syair lagu agar memudahkan dan memiliki keindahan sehingga 
dapat dilakukan oleh peserta dapat dibuat dengan memperhatikan beberapa hal 
diantaranya: 
a. Penyusunan syair lagu disampaikan secara runut sehingga mudah untuk 

dimengerti 
b. kalimat lagu ditulis bersajak misalkan, a- a- a- a ,  a- b- a- b 
c. jumlah kalimat, suku kata   disesuaikan agar memudahkan proses penyusunan 

melodi 
 
Kesesuaian syair dan melodi dan irama   
 

Kesesuaian syair dan melodi amat menentukan kualitas suatu lagu. Karena jika 
syair dan melodinya tidak sesuai dapat terjadi makna yang berbeda dan 
menjadikan kecanggungan dalam mengekspresikan karya tersebut. Sebagai 
contoh frase dalam kalimat lagu dan melodi lagu Pahlawan tanpa tanda jasa, Lagu 
Tanah air Ciptaan Ibu Sud dll. Pada lagu Pahlawan tanpa tanda jasa orang Jawa 
Tengah akan tertawa jika pemenggalan kalimat lagu menjadi “ Engkau  bagai 
“peli-ta” dalam kegelapan” Begitu juga dalam lagu Tanah Air Cip Ibu Sud. “ 
tanahku yang kucin-tai engkau kuhargai   
Syair lagu dan irama juga mempengaruhi kualitas  suatu  lagu yang aksentuasinya 
(tekanan kata) berbeda dengan hal yang biasa diucapkan sehari-hari ketika kita 
berbicara akan mempunyai arti yang berbeda dan terasa janggal untuk 
dinyanyikan. Sebagai contoh lagu-lagu Himne jika dinyanyikan dengan irama 
marcia akan terdengar tidak syahdu 
 
Bentuk-bentuk penulisan lagu sering disebut orang dengan komposisi lagu. Bentuk 
penulisan tersebut sebetulnya pada era ini bebas saja karena ini merupakan kreasi 
masing-masing orang. Bentuk-bentuk lagu tersebut anatara lain: 

 

 a. Bentuk satuan 

Lagu bentuk satuan biasanya digunakan untuk menceritakan sesuatu dalam suatu 
karya musik. Lagu bentuk ini banyak dijumpai pada lagu anak-anak. Ciri melodi 
pada lagu bentuk ini adalah tidak ada pengulangan melodi dan jika akhir kalimat 
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suatu lagu dengan nada tonika (misalkan do untuk lagu mayor dan la untuk lagu 
minor) lagu itu selesai.  
 
Contoh lagu. 

BINTANG KECIL 

Andante       Cip. Daljono 

 

b. Bentuk AA 
Lagu dengan komposisi AA adalah lagu yang melodinya dilakukan pengulangan, 
walau lagu tersebut tidak mengulang seratus persen lagu tersebu dapat 
dikatakan berkomposisi AA0000 
 
Contoh lagu berbentuk AA Bagimu Negeri Ciptaan Kusbini 
 

3. Mengaransir lagu dengan akord (Chord) 
Mengiringi lagu dengan alat musik harmonis dapat dilakukan oleh setiap orang jika 
ada kesempatan untuk berlatih. Namun pada kenyataannya banyak orang 
beranggapan tidak memiliki bakat. Jika kita belum mempunya rasa musikal 
terhadap akord maka dapat dilakukan dengan memakai nada dasar. Sebagai 
contoh jika nada dasar C mayor spt lagu di bawah ini kita dapat menggunakan 
akord C, F dan G/G7  akord C dipakai pada ketukan bertekanan jika nadanya do, 
mi dan so, akor F dipakai untuk nada fa, la dan do sedangkan G dipakai untuk 
nada so, ti dan re. 
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Perhatikan contoh di bawah ini 
 

 

Penilaian Produk 

 No Nama Gagasan (70%) Garapan (30%) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 

Buku IIIC – Peta Kompetensi dan Bahan Pelatihan SMA     216



Keterangan 
1. Gagasan mencakup kekayaan dalam berpikir (fluency), keunikan karya 

(flecsibility), karya asli gagasan sendiri, (originality) keberanian menuangkan 
gagasan (risk taking)  skor masimal 70  

2. Garapan mencakup teknik membawakan karya dalam penampilan dan 
penguasaan lagu 

 

Reflection 

Peserta mengungkapkan tentang praktik mengarang lagu dan mengarasir lagu, 
menggunakan akord dasar pada lagu bertangga nada mayor dengan memainkan musik 
harmonis. Agar  hasil karya mempunyai tingkat kreativitas yang lebih tinggi maka dapat 
ditambahkan akord lain dengan iringan irama berbeda misalkan keroncong, dangdut, 
jai, melayu pada lagu ciptaan sendiri tersebut. 

Penilaian Diri 

Jawablah pertanyaan di bawah ini 
 

R 

1. Apakah sudah hafal dan dapat menyanyikan lagu karya sendiri tersebut dengan 
baik!  

2. Apakah Anda dapat menyanyikan lagu karya sendiri dengan alat musik 
harmonis?  

3. Apakah lagu yang Anda nyanyikan dengan iringan musik terdengar baik? 
4. Jika Anda diberi kesempatan untuk menampilkan lagu tersebut secara lebih baik 

lagi apa yang Anda dapat perbaiki? 
 

 Extension 

Pada bagian ini peserta dapat memperkaya  dengan mengarang lagu sesuai 
dengan tema yang diinginkan yang kemudian membuat aransir lagu dengan akord 
yang lebih banyak sehingga lebih bervariasi misalkan dengan memakai akord 
tingkat II, III, VI dan akord dominan septim atau dengan alat musik lain misalkan 
keyboard 

 
 

 

 

E 
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Tugas. 
Setelah Anda   mempelajari bahan ajar di atas, cobalah Anda susun sebuah lagu 
sederhana  dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. 
1. Daftarkanlah sejumlah tema yang menurut perkiraan Anda dapat Anda 

kembangkan menjadi sebuah lagu.   
2. Persempitlah tema yang Anda temukan itu menjadi sebuah topik  yang kelak 

akan menjadi sajak /puisi dari suatu syair lagu!  
 3. Buatlah  melodi yang sesuai dengan aksentuasi dari syair lagu tersebut 
4.  Berikan akord pada lagu  karya buatan sendiri tersebut 
5. Tampilkan karya yang Anda buat dengan iringan alat musik harmonis  misalkan  

alat musik gitar 
 

Lampiran penjarian chord pada alat musik gitar 
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