UNIT KEGIATAN BELAJAR
(UKB 16.1.3.4/16.1.4.4)
1.

IDENTITAS
a.

Nama Mata Pelajaran

: Sejarah

b.

Semester

: Ganjil

c.

Materi Pokok

: Sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni

d.

Alokasi Waktu

: 12 x 45 Menit

e.

Kompetensi Dasar

:

3.4.

Menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah dan seni

3.5.

Menyajikan hasil telaah tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa,
kisah dan seni dalam bentuk tulisan dan/atau media lain

f.

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.4.1.

Menganalisis sejarah sebagai ilmu

3.4.2.

Menafsirkan sejarah sebagai peristiwa

3.4.3.

Menafsirkan sejarah sebagai kisah

3.4.4.

Menafsirkan sejarah sebagai seni

3.4.5.

Membuat tulisan mengenai sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah,
dan seni

3.4.6.

Menyajikan hasil analisis tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa,
kisah, dan seni

g.

Tujuan Pembelajaran

Melalui pembelajaran Problem Based Learning dengan metode diskusi,
Tanya jawab, penugasan, dan presentasi, Anda dapat menganalisis dan
menyajikan hasil telaah tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah dan
seni dalam bentuk tulisan dan/atau media lain, sehingga Anda dapat
menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui
belajar

sejarah,

mengembangakan

sikap

jujur,

peduli,

dan

bertanggungjawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir
kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas (4C).

h.

Materi Pembelajaran
Agar konsep dan teori yang Anda pelajari pada UKB ini dapat Anda kuasai
dengan baik, maka terlebih dahulu bacalah Buku Teks Pelajaran (BTP)
berikut:Ringgo Rahata., dkk. 2016. Sejarah UntukSMA/MA Peminatan Imuilmu Sosial Kelas X Semester 1. Klaten: INTAN PARIWARA;dan/atau buku
lain yang sekiranya Anda temukan berkaitan dengan materi sejarah
sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni, untuk keperluan ini Anda boleh
mencarinya di internet

2.

Peta Konsep
Sejarah sebaga iIlmu,
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Kegiatan

Tugas
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3.

KegiatanPembelajaran
a.

Pendahuluan
Sebelum belajar pada materi ini silahkan Anda membaca dan memahami
cerita di bawah ini.
Pada hakikatnya sejarah mempelajari aktivitas manusia pada masa
lampau. Meskipun demikian, tidak setiap peristiwa yang dialami
manusia pada masa lampau dapat dikategorikan sebagai peristiwa
sejarah. Mengapa demikian?
Cobalahingatkembaliperistiwa yang Andaalamisatuatauduaminggu
yang lalu. Adakahperistiwapenting

yangAndaalamipadasaatitu?

JikapadasaatituAndahanyamenjalankanaktivitassehariharisepertimakan,

minum,

berangkatsekolah,

belajar,

danmenontontelevisiberartiAndabelummemilikipengalamanbersejar
ah.

Perhatikangambar di atas! Demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada
Mei 1998 merupakan titik balik dari kegagalan pemerintahan Orde
baru yang diwarnai dengan praktek-praktek KKN . Setelah Peristiwa
ini terjadi rakyat Indonesia akan memulai kehidupan baru yaitu masa
Reformasi. Oleh karena itu, Reformasi menjadi peristiwa penting
dalam kehidupan rakyat Indonesia.
Sejarah merupakan rangkaian kejadian atau pengalaman yang
memiliki arti penting dalamkehidupanmanusia.Meskipun demikian,
tidak setiap pengalaman manusia dapat menjadi kajian ilmu sejarah.
Pertanyaan:
Bagaimana kajian sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni?
Mengapa Reformasi 1998 menjadi peristiwa penting
kehidupan rakyat Indonesia?

dalam

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silahkan Andalanjutkan ke
kegiatan belajar berikut dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKB ini.
b.

Kegiatan Inti
1)

Petunjuk Umum UKB
a) Melalui UKB ini Anda akan mengembangkan kemampuan
beranalisis menggunakan sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah,
dan seni agar dapat menyelesaikan masalah kontekstual dan
melaporkan hasilnya melalui presentasi sehingga Anda akan
terlatih berkomunikasi dengan baik. Aktivitas berpikir yang akan
Anda latihkan dalam UKB ini adalah menganalisis permasalahan
konstektual, menyusun sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan
seni. Untuk itu, Anda harus belajar dengan sabar dan tekun
sehingga Anda bisa tahu, mau, dan mampu melakukan aktifitas
berpikir tinggi tersebut melalui belajar sejarah ini.
b) Baca dan pahami materi pada Buku Teks Pelajaran:


Ringgo Rahata., dkk. 2016. PR Sejarah Peminatan Imu-ilmu
Sosial SMA/MA Kelas X Semester 1. Klaten: Intan Pariwara, hal.
29 sd. 50.



Prabancono, H., dkk. 2014. Sejarah Peminatan Ilmu-ilmi sosial
untuk SMA Kelas X. Bogor: Quadra.



Abdullah, T., dkk (ed). 1985. Ilmu Sejarah dan Historiografi.
Jakarta: Gramedia.

c) Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada
bagian yang telah disediakan. Anda bisa bekerja sendiri, namun
akan lebih baik apabila bekerjasama dengan teman lain sekaligus
berlatih untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik.
d) Anda dapat belajar bertahap dan berlanjutmelalui kegiatan ayo
berlatih, apabila
menyelesaikan

Anda

yakin

sudah paham dan

permasalahan-permasalahan

dalam

mampu
kegiatan

belajar1 dan 2 Anda boleh sendiri atau mengajak teman lain yang
sudah siap untuk mengikuti tes formatifagar Anda dapat belajar
ke UKB berikutnya.

2)

Kegiatan Belajar
Ayo……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan
konsentrasi !!!
Kegiatan Belajar 1
Bacalah uraian singkat materi dan contoh berikut dengan penuh
konsentrasi !
Definisi

Sejarahmerupakansebuahilmu.

Olehkarenaitu,

proses

rekonstruksiterhadapsebuahperistiwaatauaktivitasmanusiaharus
mengikutikaidahkeilmuan

agar

dilakukan

dandipercayaolehilmuwandanmasyarakat.
Menurutsejarawan William H. Frederick, secaraetimologi kata
sejarahberasaldaribahasa

Arab,

syajarah,

yaitudariakar

kata

syajaratun yang berartipohon.

 Sejarahmerupakanilmumempelajarisebuahperistiwaatauaktivit
asmanusiapadamasalalu.
 Sejarah dapat diartikan mempelajari kisah dan pengalaman
masa lampau.
 Sejarah dapat berperan sebagai seni yang mengedepankan nilai
estetika.

Contoh
Berikut adalah contoh Sejarah sebagai peristiwa yang memiliki arti
penting bagi kehidupan manusia.

Perlu Anda Tahu

Segalaperistiwapadamasalampaumerupakanbagiandarisejarah,sej
arawantidakbegitusajamampumerekonstruksirangkaianperistiwat
ersebut.
Sejarawanharusmencobamenelusuriawalmulaterjadinyaperistiwa
tersebut.
Sejarawanjugaharusmampumengembangkanpembahasanperistiw
asejarahhinggasekorkehidupanmanusia

yang

menjadipendorongterjadinyaperistiwatersebut.
proses

Sebagaicontoh,

pengundurandiriPresidenSoehartopadatahun

1998.

Soehartotidakakanmundurjikatidakdipengaruhimasalahrumit.
Para

ahli

pun

berpendapatbahwaPresidenSoehartomengundurkandiridarijabata
nnyakarenamasalah
padasaatitusudahkronis.

yang

melanda

Indonesia

Masalah yang dimaksudadalahkrisis

multidimensional.
Agar lebih memahami, ayo berlatih berikut.

Ayoo berlatih!
Setelah Anda memahamiuraian singkat materi dan contoh di atas, coba
diskusikan dengan teman Anda soal berikut ini:
1.

Analisislah pembagian kajian sejarah (sejarah sebagai ilmu,
peristiwa, kisah, dan seni) sesuai ciri-ciri/karakteristik serta
jenis-jenis masing-masing sejarah tersebut!

2.

Tulislah hasil diskusi Anda pada HVS!

3.

Apabila Andatelah mampu menyelesaikan permasalahan di atas,
jika telah memahami, maka Anda bisa melanjutkan pada kegiatan
belajar 2 berikut.

Kegiatan Belajar 2
Setelah Anda belajar tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan
seni pada contoh kegiatan belajar 1, sekarang perhatikan materi
berikut!
“Manusiatidakdapatdipisahkandarisejarah.

Bagimanusia,

sejarahitupenuhdenganmakna. Olehkarenaitu, tokoh-tokohsejarah
yang
berusahamendefinisikansejarahakanberhadapandengansegudangp
erbedaan.

Bagikita,

perbedaaninimerupakanhal

wajardanmenjadiciri

yang

khasdariilmusejarah.

Sejarahtanpaperbedaanpandanganseperti
Berbedabukanberartibertentangan,

yang

“sayurtanpagaram”.

melainkansebuahkeragaman

yang
salingmengisidanmenjadipemersatusebagaimanafalsafahBhinneka
Tunggal Ika. Sejarahdibedakanmenjadibeberapamacam, antara
lain:

sejarahsebagaiilmu,

sejarahsebagaikisah,

sejarahsebagaiperistiwa,
dansejarahsebagaiseni.

Sejarahmengkajiseluruhaspekkehidupanmanusiamulaidaripolitik,
ekonomi, sosial, agama, sampaipertahanankeamananataumiliter.”
Jika sudah memahami, lanjutkan pada kegiatan ayo berlatih berikut.

Ayo berlatih!!
Setelah

memahamicontoh

berikutmenjadi karya tulis!

di

atas,

maka

selesaikanlah

tugas

TUGAS
Sejarahmerupakanilmu

yang

mengkajiperistiwapadamasalalu.

Denganilmusejarah,

sebuahperistiwadapatdirekonstruksisesuaifakta-fakta
ditemukan.

yang

Dalamperkembangannya,

kajiansejarahmencakupberbagaibidangseperti

yang

telahAndapelajari.
DalamtugasiniAndadimintamenyusunsalahsatujenissejarahdala
mbentukkaryatulis.

Agar

lebihjelas,

perhatikanlangkah-

langkahberikut:
1.

Bentuklahkelompokberanggotakan 4-5 orang.

2.

Tunjuklahsatu

orang

untukmenjadiketuakelompok.

Setiapketuakelompokmengambilundiantema.

Adapuntema

yang dapatdikajisebagaiberikut:

3.

a.

Sejarahpolitik

b.

Sejarahekonomi

c.

Sejarahsosial

d.

Sejarahkebudayaan

e.

Sejarahkota

Buatlahkaryatulissesuaitema

yang

Andaperoleh.

Andadankelompokdiberikebebasanmenulismengenaiperisti
waapa pun yang berkaitandengantema.
4.

Kerjakantugasdenganpenuhkejujurandantanggungjawab.

5.

Kumpulkandanpresentasikantugaspadapertemuanselanjutn
ya agar mendapattanggapandaritemandan guru Anda.

Periksakan seluruh pekerjaan Anda kepada Guru agardapat diketahui
penguasaan materi sebelum Anda diperbolehkan belajar ke UKB
berikutnya.

c.

Penutup

Bagaimana Anda sekarang?
Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar1 dan 2,
berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi yang
sudah Anda pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi
pada UKB ini di Tabel berikut.
Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi
No

Pertanyaan

1.

Apakah Anda telah memahami pengertian sejarah

Ya

Tidak

sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni?
2.

Dapatkah Anda menjelaskan sejarah sebagai ilmu,
peristiwa, kisah, dan seni?

3.

Dapatkah Anda menyusun masalah kontekstual yang
menjadi sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan
seni?

4.

Dapatkan Anda menyelesaikan masalah kontekstual
yang berkaitan dengan sejarah sebagai ilmu, peristiwa,
kisah, dan seni?

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah
kembali materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan pelajari ulang
kegiatan belajar 1 dan 2 yang sekiranya perlu Anda ulang dengan bimbingan
Guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk mengulang lagi!.Dan
apabila Anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan, maka lanjutkan
berikut.

Dimana posisimu?
Ukurlah diri Anda dalam menguasai materi sejarah sebagai ilmu, peristiwa,
kisah, dan seni dalam rentang 0 – 100, tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.

Setelah Anda menuliskan penguasaanmu terhadap materi sejarah sebagai
ilmu, peristiwa, kisah, dan seni, lanjutkan kegiatan berikut untuk
mengevaluasi penguasaan Anda!.

Yuk Cek Penguasaanmu terhadap Materi Sejarah sebagai Ilmu,
Peristiwa, Kisah, dan Seni!
Agar dapat dipastikan bahwa Anda telah menguasi materi sejarah sebagai
ilmu, peristiwa, kisah, dan seni, maka kerjakan soal berikut secara mandiri di
buku kerja Anda masing-masing.
1. Mengapa cerita atau kisah sejarah tidak sama dengan cerita dongeng atau
novel?
2. Bagaimana pendapat Sartono Kartodirdjo mengenai keterkaitan antara
ilmu sejarah dan ilmu sosial?
3. Mengapa Reformasi 1998 disebut peristiwa sejarah?
4. Mengapa sejarah dianggap sebagai media paling efektif untuk dijadikan
sarana pendidikan politik?
5. Bagaimana hubungan antara sejarah dan nation building!
Setelah menyelesaikan soal di atas dan mengikuti kegiatan belajar 1 dan
2,bagaimanamenurut pendapat Anda tentang penyelesaian permasalahan
pada Reformasi 1998 di bagian awal pembelajaran tadi? Silahkan Anda
berdiskusi dengan teman sebangku atau teman lain. Kemudian tuliskan
penyelesaian sejarah tersebutdi buku kerja masing-masing!
Ini adalah bagian akhir dari UKB materi sejarah sebagai ilmu, peristiwa,
kisah, dan seni, mintalah tes formatif kepada Guru Andasebelum belajar ke
UKB berikutnya. Sukses untuk Anda!!!

