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UNIT KEGIATAN BELAJAR
(UKB 2. 3.7.4.7 1)

1. Identitas
a. Nama Mata Pelajaran
b. Semester
c. Kompetensi Dasar

: SEJARAH INDONESIA
: 2 (dua)/ GENAP
:

3.7 Menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama
dan
kebudayaan Islamdi Indonesia
4.7 Mengolah informasi mengenai proses masuk dan perkembangan kerajaan Islam
dengan menerapkan cara berpikir kronologis, dan pengaruhnya pada
kehidupanmasyarakat
Indonesia masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan

d. Indikator Pencapaian Kompetensi :
3.7.1. Menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama
dan
kebudayaan Islam Indonesia
3.7.2. Merumuskan pendapat tentang teori yang paling tepat dari beberapa teori yang
ada
tentang prosesnya masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan
Islam diIndonesia
3.7.3. Menganalisis peran beberapa tokoh dalam proses penyebaran Islam di
Nusantara
3.7.4. Mendeskripsikan jaringan perdagangan regional dan internasional di Nusantara
3.7.5. Menganalisis keterkaitan antara perkembangan Islam dan jaringan perdagangan
antar pulau
di Nusantara
4.7.1. Memiliki keterampilan engolah informasi dan menyajikan alam bentuk tulisan
tentang aktivitas perdagangan dan kaitannya dengan penyebaran Islam di
Nusantara

1

(UKBM Sejarah Indo Kd.3.7, 4.7/1)

a. Materi Pokok
Indonesia
b. Alokasi Waktu
c. Tujuan Pembelajaran

: Teori-teori masuk dan berkembangnya Islam di
: 90 menit
:

Melalui pembelajaran GroupInvestigation tentang
perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia maka
peserta didik mampu Menganalisis berbagai teori tentang proses
masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di
Indonesia,serta mampu Mengolah informasi mengenai proses
masuk dan perkembangan kerajaan Islam dengan menerapkan
cara berpikir kronologis, dan pengaruhnya pada kehidupan
masyarakat Indonesia masa kini serta mengemukakannya dalam
bentuk tulisan, 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).

d. Materi Pembelajaran
Agar konsep dan teori yang akan Anda pelajari pada UKB ini dapat Anda
kuasai dengan baik, maka terlebih dahulu bacalah Buku Teks Pelajaran
(BTP)berikut: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2014. ( Edisi Revisi ) Sejarah Indonesia Kelas X. Jakarta : Politeknik Negeri
Media Kreatif. Halaman 168 sd 183

2. Peta Konsep
Perkembangan Kerajaan Kerajaan
Islam di Indonesia

Teori-teori masuk dan berkembangnya
Islam di Indonesia
Snouck Hurgronje dan Monquette

Proses masuk dan berkembangnya
agama Islam di Indonesia melalui ,
Perdagangan

Soetjipto Wirjosoeparto

Perkawinan

Hoesein Djajadiningrat

Pendidikan
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H. Abdul Malik K A (Hamka)

Alwi Sihab

Dakwah

Akulturasi Budaya

3. Kegiatan Pembelajaran
a. Pendahuluan

Sebelum Anda memulai untuk mengikuti kegiatan belajar ini, pastikan Anda
sudah memahami tentang perkembangan agama dan kebudayaan Islam di
Indonesia . Coba Anda ingat dan pahami kembali materi tersebut melalui
pertanyaan-pertanyaan berikut!
Perkembangan agama Islam pertama kali dimulai di Arab. Kemudian agama
Islam menyebar kearah timur sampai ke India, bahkan Asia Tenggara dan
Indonesia. Proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia tidak
dapat dilepaskan dari kegiatan perdagangan di kepulauan Nusantara.
Kegiatan perdagangan tumbuh dan berkembang sebagai kegiatan ekonomi
yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan kepulauan Nusantara yang terdiri
atas pulau-pulau. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lain
dihubungkan dengan laut dan selat. Hal ini mendorong berkembangnya
kegiatan pelayaran.
Pertanyaan:

a. Jelaskan secara singkat proses penyebaran agama Islam di Indonesia ?
b. Bagaimana tanggapan masyarakat pesisir di Indonesia pada saat terjadinya proses
awal penyebaran agama islam di Indonesia?

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

b. Kegiatan Inti

1) Petunjuk Umum UKB
a) Baca dan pahami materi pada Buku Teks Pelajaran
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014.
( Edisi Revisi ) Sejarah Indonesia Kelas X. Jakarta : Politeknik
Negeri Media Kreatif. Halaman 168 sd 183
b) Setelah memahami isi materidalam bacaan berlatihlah untuk
berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini
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baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau
teman lainnya.
c) Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada
bagian yang telah disediakan.
d) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjutmelalui kegiatan
ayo berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu
menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan
belajar 1 dan 2 kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain
yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian
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 !

Penyebaran agama Islam di Indonesia tidak terjadi secara instan melainkan
melalui proses yang sangat panjang. Pada awalnya penyebaran Islam di Indonesia
berlangsung lambat, namun pada akhirnya jangkauan persebarannya hampir
meliputi seluruh wilayah Indonesia, kecuali di sejumlah kawasan di Indonesia
bagian timur. Selain itu, pengaruh Islam di Indonesia berlangsung jauh lebih lama,
bahkan sampai sekarang masih dapat dirasakan.Berdasarkan berbagai sumber yang
pernah ditemukan baik berupa tulisan maupun peninggalan-peninggalan bersejarah

Ayoo berlatih!
Setelah kalian memahami uraian singkat materi dan di atas, maka:
1. Buatlah denah atau peta tentang proses perkembangan agama islam
di Indonesia
2. Jelaskan salah satu teori masuknya agama islam ke Indonesia
menurut anda yang paling tepat ?
3. Tuliskan 5 Proses Islamisasi di Indonesia dan jelaskan dengan analisa
yang rasional satu ataudua dari proses Islamisasi tersebut !
Apabila kalian telah mampu menyelesaikan soal atas, maka kalian bisa
melanjutkan pada kegiatan belajar 2 berikut
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Kegiatan Belajar 2

Definisi
Para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India telah ikut ambil
bagian dalam kegiatan dalam perdagangan di Indonesia sejak abad ke-7
Masehi. Disamping berdagang para pedagang Islam dapat menyampaikan dan
menyebarkan agama Islam. Perdagangan merupakan saluran Islamisasi yang
terjadi secara intensif dan dinamis

Ayoo berlatih!
Setelah kalian memahami uraian singkat materi dan di atas, maka:
1. Faktor apa yg mendorong cepatnya perkembangan agama islam di
saerah pesisir Indonesia
2. bagaimana cara penyebaran agama dan kebudayaan islam di
Indonesia yang berlangsung sangat cepat ?

c. Penutup
Bagaimana kalian sekarang?
Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar1
dan 2, berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap
materi yang sudah kalian pelajari.Jawablah sejujurnya terkait dengan
penguasaan materi pada UKB ini di Tabel berikut.
Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi
No
1.
2.
3.
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Pertanyaan
Apakah kalian telah memahami proses
perkembangan agama islam
di Indonesia
melaui peta?
Dapatkah kalian menjelaskan salah satu teori
masuknya agama islam ke Indonesia menurut
anda yang paling tepat ?
Dapatkah kalian menjelaskan Faktor apa yg
mendorong cepatnya perkembangan agama

Ya

Tidak
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4.

islam di saerah pesisir Indonesia ?
Dapatkah kalian menyelesaikan masalah
mengenai cara penyebaran agama dan
kebudayaan
islam
di
Indonesia
yang
berlangsung sangat cepat ?

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 kalian ulang
dengan bimbingan Guru atauteman sejawat. Jangan putus asa untuk
mengulang lagi! Dan apabila kalian menjawab “YA” pada semua
pertanyaan, maka lanjutkan berikut.

Yuk Cek Penguasaanmu terhadap Materi SEJARAH!
Agar dapat dipastikan bahwa kalian telah menguasi materi perkembangan
agama dan kebudayaan islam di Indoensia, maka kerjakan soal berikut
secara mandiri di buku kerja kalian masing-masing.
a.

Jelaskan salah satu teori masuknya agama islam di Indonesia yg
menurut anda paling tepat?

b.

Mengapa perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia
begitu pesat dan menjadi mayoritas agama berpenduduk Muslim ?

c.

Bagaimana sifat masyarakat pesisir di Indonesia pada saat proses
awal masuknya penyebaran islam di Indonesia ?

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 1 dan 2 di atas dan mengikuti
kegiatan belajar Silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebangku atau
teman lain. Kemudian tuliskan penyelesaian sejarah di buku kerja masingmasing!.
Ini adalah bagian akhir dari UKB materi sejarah perkembangan agama
islam di Indonesia, mintalah tes formatif kepada Guru kalian sebelum
belajar keUKB berikutnya.
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Ayo berlatih !
1. Bagamana Teori yang dikemukakan oleh Buya Hamka, adakah
hubungannya dengan Kampung Zabag di Kerajaan Sriwjaya dan
Peristiwa Kriminal di Kerajaan Holing/ Kalingga. Buatkan Analisa
penjelasan !!

2. Bagaimana pengertian Masyarakat Jahiliyah khususnya di Arab
sebelum Islam , Jelaskan !

3. Bahasa apa yang digunakan para Dai dan para pedagang Islam dalam
penyampaian dakwahnya ……. Adakah pengaruh terhadap transpormasi
budaya dan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dikemudian hari ?
Jelaskan dengan analisa yang baik !
4. Tuliska Nama – nama kerajaan/kesultanan Islam di Jawa, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi dan Maluku !

5. Tuliskan Nama nama 9 Wali yang terkenal di Indonnesia ?

SELAMAT BERLATIH SEMOGA SUKSES !
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