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KETERKAITAN PERISTIWA SEJARAH MANUSIA DI MASA LALU
UNTUK KEHIDUPAN MASA KINI

1. Identitas
a. Nama Mata Pelajaran : Sejarah
b. Semester
:I
c. Kompetensi Dasar
:
3.3. Menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di
masa lalu untuk kehidupan masa kini
4.3. Membuat tulisan tentang hasil kajian mengenai keterkaitan
kehidupan masa lalu untuk kehidupan masa kini

d. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.3.1
3.3.2
3.3.3
4.3.1

Menganalisis konsep peristiwa dalam sejarah
Menganalisis konsep manusia dalam sejarah
Menganalisis keterkaitan kehidupan manusia di masa lalu dengan kehidupan
di masa kini.
membuat tulisan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan masa lalu
untuk kehidupan masa kini

e. Materi
f.

Alokasi Waktu

: Keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa
lalu untuk kehidupan masa kini
: 6 JP

g. Tujuan Pembelajaran :

Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi peserta didik dapat
menganalisis dan membuat tulisan tentang kehidupan manusia di masa lalu
untuk kehidupan masa kini, sehingga peserta didik dapat menghayati dan
mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap jujur,
peduli, dan bertanggungjawab, serta dapat mengembangankan kemampuan
berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi(4C).

h. Materi Pembelajaran
Faktual
Konseptual
Prosedural
Metakognitif

Peristiwa sejarah, tokoh
Konsep peristiwa dalam sejarah, dan konsep manusia dalam
sejarah
Keterkaitan manusia dalam peristiwa sejarah
Keterkaitan kehidupan manusia dimasa lalu dengan kehidupan
dimasa kini.
Memberikan kesimpulan hubungan masa lalu dengan masa kini
didalam sejarah

Uraian Materi Pembelajaran
1.
2.
3.
4.

Konsep peristiwa dalam sejarah
Konsep manusia dalam peristiwa sejarah
Keterkaitan manusia dalam peristiwa sejarah
Keterkaitan kehidupan masa lalu dengan masa kini

2. Peta Konsep

SEJARAH
SEJAR

PERISTIWA SEJARAH

MANUSIA

SEJAR

SEJAR

MASA LALU
SEJAR

MASA KINI
SEJAR

MASA YANG AKAN DATANG
SEJAR

3. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Belajar I
a.

Pendahuluan
Sebelum Anda memulai untuk mengikuti kegiatan belajar ini, pastikan Anda sudah
membaca Buku Teks Pelajaran (BTP) sejarah untuk SMA/MA kelas X Kelompok
Peminatan Ilmu-ilmu Sosial karangan Matroji halaman 9 sampai 11 atau buku lainnya
yang sekiranya Anda temukan berkaitan dengan materi Keterkaitan peristiwa sejarah
tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini.

b.

Kegiatan Inti
Bahwa dalam peristiwa sejarah tidak pernah lepas dari pelaku sejarah yaitu manusia,
ruang atau tempat kejadian, dan waktu berlangsungnya kejadian. Dalam kehidupan
manusia tidak statis melainkan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan
kata lain manusia sebagai pelaku sejarah selalu mengalami perubahan dan berkelanjutan.
Jadi kehidupan manusia tidak lepas dari masa lalu, dalam menjalani kehidupan pada
masa kini dan untuk melanjutkan kehidupan dimasa yang akan datang.

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan
RI !

Didalam peristiwa sejarah selalu akan terdapat unsure-unsur berikut ini
1.
2.
3.
4.
5.
6.

What (apa),
Who (siapa) ,
When (kapan) ,
Where (dimana) ,
Why (mengapa), dan
How (bagaimana) .

Coba anda identifikasi peristiwa Proklamasi
Kemerdekaan RI dalam 5 W dan 1 H

Petunjuk pengerjaan

a) Kerjakan UKB ini dibuku kerja dan anda bisa bekerja sendiri, namun akan lebih baik
apabila bekerjasama dengan teman lain sekaligus berlatih untuk berkolaborasi dan
berkomunikasi dengan baik.
b) Anda membuatnya tidak hanya harus benar tetapi juga harus menarik karena,
beberapa diantaranya akan di presentasikan didepan kelas.

Berikutnya coba anda perhatikan
Perhatikan gambar manusia yang
merupakan tokoh-tokoh terkenal berikut ini
!

1. Gambar tokoh diatas adalah presiden pertama dan yang sekarang
2. Kedua tokoh itu memiliki masa lalu yang menarik untuk anda pelajari
3. Analisislah kehidupan kedua tokoh tersebut bahwa manusia hidup dalam perubahan dan
berkelanjutan dimana kehidupan masa kini merupakan akibat perubahan di masa lalu!

4. Hikmah yang bisa diambil dari perjalanan hidup tokoh tersebut!

Petunjuk pengerjaan

a) Kerjakan UKB ini dibuku kerja dan anda bisa bekerja sendiri, namun akan lebih baik
apabila bekerjasama dengan teman lain sekaligus berlatih untuk berkolaborasi dan
berkomunikasi dengan baik.
b) Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut dengan menggali informasi dari
pengalaman hidup orang-orang yang sukses di dalam menjalani kehidupan di masa
kini tanpa melupakan pengalaman kehidupan dimasa yang lalu

Ayo……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh
kesabaran dan konsentrasi

Kegiatan Belajar 2

a. Pendahuluan
Sebelum Anda memulai untuk mengikuti kegiatan belajar ini, pastikan Anda sudah
membaca Buku Teks Pelajaran (BTP) sejarah untuk SMA/ MA kelas X Kelompok
Peminatan Ilmu-ilmu Sosial karangan Matroji halaman 9 sampai 11 atau buku lainnya
yang sekiranya Anda temukan berkaitan dengan materi Keterkaitan peristiwa sejarah
tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini.
b. Kegiatan Inti
Berdasarkan kegiatan belajar 1 selalu ada keterkaitan antara peristiwa sejarah dan
aktifitasmanusia. Dan kehidupan manusia pada masa kini merupakan kelanjutan dari
kehidupan masa lalu.
4.3.1

Coba renungkan perjalanan kehidupan anda dari masa kanak-kanak hingga anda duduk
di bangku SMA seperti sekarang ini. Nah ! dalam pertemuan ke-2 ini, anda akan harus
membuat tulisan tentang; keterkaitan kehidupan masa lalu untuk kehidupan masa kini
1. Analisislah kehidupan anda tersebut mengapa anda mengalami perubahan dan berkelanjutan
dari kehidupan masa kini sebagai akibat perubahan di masa lalu!

2. Hikmah yang bisa anda ambil dari perjalanan hidup anda tersebut!

Petunjuk
pengerjaan
3. Kerjakan UKB ini dibuku kerja dan anda bisa bekerja sendiri kemudian kolaborasikan
dan komunikasikan dengan teman anda.
4. Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut dengan menggali informasi dari
pengalaman hidup orang-orang yang sukses di dalam menjalani kehidupan di masa
kini tanpa melupakan pengalaman kehidupan dimasa yang lalu
c. Penutup
Nah, bagaimanakah Anda sekarang?
Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1 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.

Memahami konsep peristiwa dalam sejarah

2.

Memahami konsep manusia dalam peristiwa sejarah

3.

Memahami keterkaitan manusia dengan peristiwa

Ya

Tidak

sejarah
4.

Memahami keterkaitan antara kehidupan masa lalu
dengan kehidupan masa kini

5.

Makin mensyukuri atas karunia kehidupan sampai
dengan sekarang ini

5.

Makin tumbuh rasa tanggung jawab dalam kehidupan
sehari-hai Anda

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 Anda. Jangan
putus asa untuk mengulang lagi! Dan apabila Anda menjawab “YA” pada semua
pertanyaan, maka lanjutkan kegiatan belajar anda pada kegiatan belajar berikut dengan
penuh semangat.

Dimana Posisimu ?
Bagaimana kalian siap
tantangan berikut ini !!

untuk

mengisi

Kalian harus mampu membuat target untuk diri kalian sendiri, untuk mengukur
kemampuan diri kalian terhadap penguasaan materi Ruang Dan Waktu Dalam
Sejarah , maka ukurlah diri kalian dalam rentang 0 – 100, tuliskan kedalam
lingkaranyang tersedia.

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

Setelah kalian menuliskan kemampuan penguasaanmu terhadap materi-materi
yang telah dipelajari, maka kerjakan evaluasi berikut ini !

AYOOO… CEK PENGUASAANMU TERHADAP MATERI RUANG DAN WAKTU DALAM
SEJARAH !

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap benar!

01. Ilmu sejarah mempelajari tentang peristiwa … .
A. Masa lalu
B. Masa kini
C. Masa yang akan datang
D. Masa lalu dan masa kini
E. Masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang
02. Suatu peristiwa sejarah hanya terjadi pada saat dan waktu tertentu dan tidak akan
pernah terulang, hal ini menunjukan bahwa sifat sejarah ….
A. Unik
B. Objektif
C. Subjektif
D. Imajinatif
E. Kronologis
03. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang abadi, karena peristiwa sejarah ….
A. Tidak pernah berubah
B. Hanya terjadi satu kali
C. Peristiwa yang sangat penting
D. Tidak terjadi pada semua peradaban manusia
E. Selalu diabadikan oleh manusia sebagai sejarahnya
04. Perhatikan pernyataan berikut:
1. waktu
2. Ruang
3. manusia
4. Kausalitas
5. Kelangkaan
Konsep dasar sejarah meliputi ;
A. 1,2 dan 3
B. 1,3 dan 5
C. 2,3 dan 4
D. 2,4 dan 5
E. 3,4 dan 5
05. Setiap peristiwa sejarah dapat diamati berdasarkan lingkup ….
A. Ruang, waktu, dan manusia
B. Manusia, konsep, dan ruang
C. Waktu, konsep, dan periodeisasi
D. Ruang, periodeisasi, dan kronologis
E. Manusia, periodeisasi, dan kronoogis
06. “Tindakan manusia menentukan jalanya sejarah”, maksud pernyataan tersebut adalah
manusia sebagai … .
A. objek sejarah
B. subjek sejarah
C. pencipta sejarah
D. pelaku sejarah
E. penulis sejarah

07. “Peristiwa-peristiwa sejarah merupakan suatu proses yang berkesinambungan”,
maksudnya peristiwa sejarah … .
A. Selalu berulang pada masa berikutnya
B. Berubah-rubah sesuai dengan jamanya
C. Saling berkaitan antara peristiwa satu dengan lainya
D. Berawal dari peristiwa sederhana menjadi peritiwa yang kompleks
E. Dapat dijadikan pedoman untuk kehidupan kini dan yang akan datang
08. Tindakan manusia saat ini akan menentukan kehidupan … .
A. masa lalu
B. masa kini
C. masa yang akan datang
D. masa kini dan masa yang akan datang
E. masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang

Akhir Pembelajaran

Apakah kalian mengalami kesulitan menjawab evaluasi tersebut diatas, Jika kalian yakin
dengan kemampuan belajar yang serius dan disiplin maka target yang kalian buat akan
berhasil
Keberhasilan dari target yang kalian tentukan membuktikan bahwa Anda telah berhasil
menelesaikan UKBM ini.

Selamat dan semoga sukses
1.

