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MANUSIA DALAM RUANG DAN WAKTU

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

:
:
:

Sejarah I
1

3.1 Menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu
4.1 Menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia
dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan dan/atau media lain

d. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1.1 Menganalisis konsep ruang dalam sejarah
3.1.2 Menganalisis konsep waktu dalam sejarah
3.1.3 Mengaitkan konsep ruang dan waktu dengan
kehidupan manusia
4.1.1 Membuat tulisan tentang biografi pahlawan nasional

e. Materi
f. Alokasi Waktu
g. Tujuan Pembelajaran

: Manusia dalam ruang dan waktu
: 3JP x 1
:

Melalui pembelajaran dengan pendekatan CTL (contextual teacher
and learning) ini kalian diminta dapat menganalisis konsep ruang
dan waktu dalam sejarah dengan mengaitkan konsep ruang dan
waktu dalam kehidupan manusia serta mampu membuat tulisan
tentang biografi pahlawan nasional
sebagai
realisasi dari
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thin ing
Skill/HOTS) berkolaborasi literasi dan PPK (Penguatan Pendidikan
Karakter)

h.

Materi Pembelajaran :
1. Fakta :
 Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal
23 Agustus – 2 November 1949
2. Konsep :
 Konsep ruang dalam sejarah
 Konsep waktu dalam sejarah : periodisasi dan kronologi
 Manusia sebagai pelaku sejarah
3.
Prosedural :
 Perjanjian Linggarjati (1946)
 Agresi Militer I (1947)
 Perjanjian Renville (1948)
 Agresi Militer II (1948)
 Perjanjian Roem – Royen (1949)
 Konferensi Antar Indonesia (1949)
 Konferensi Meja Bundar (1949)
4. Metakognitif :
 Mengapa terjadi Konferensi Meja Bundar setelah adanya Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia ?
 Bagaimana sikap pemerintahan Belanda saat ini mengenai Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945?

2. Peta Konsep

3. Kegiatan Pembelajaran
a.

Pendahuluan
Sebelum masuk pada materi silahkan kalian pahami diskripsi sejarah dibawah ini.

Di usia yang mencapai 72 tahun ini, sudah banyak hal terjadi
di Indonesia. Salah satunya adalah pergantian presiden yang
sudah terjadi berulang kali. Tentu Kalian mengetahui bukan?
Siapakah Presiden itu? Presiden adalah pemegang kekuasaan
pemerintahan tertinggi di Indonesia selain juga sebagai kepala
negara. Di tangan Sang Presidenlah, Kemakmuran dan keharmonisan
suatu bangsa akan tercapai.
Coba Kalian renungkan....
1. Bagaimanakah kriteria manusia di Indonesia
yang dapat menjadi Presiden?
1. Mengapa Presiden selalu diganti pada
periode tertentu ?

Coba kalian diskusikan sejenak dengan teman sebangkumu, setelah berdiskusi,
silahkan kalian lanjutkan ke kegiatan belajar berikut, namun jangan lupa baca baikbaik petunjuk belajarnya terlebih dahulu.
b.

Kegiatan Inti
1. Petunjuk Belajar
a) Baca dan pahami BTP ( Buku Teks Pembelajaran) yang kalian miliki, atau yang
dianjurkan oleh guru kalian.
b) Setelah memahami isi materi, berlatihlah memperluas pengalamanbelajar
melalui tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan belajar 1 dan 2 baik yang harus
kalian kerjakan sendiri maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya
sesuai instruksi guru
c) Kerjakan tugas-tugas di buku kerja atau lembar di lembar portofolio yang sudah
kalian siapkan sebelumnya.
d) Apabila kalian yakin dan sudah paham dan mampu menyelesaikan
permasalahan-permasalahan dalam kegiatan belajar 1 dan 2, kalian boleh
sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siapuntuk mengikuti test formatif
agar kalian dapatbelajar ke UKBM berikutnya (jika belum memenuhi KKM,
kalian harus mempelajari ulang materi ini, kemudian meminta test lagi sampai
memenuhi KKM )
e) Jangan lupa melalui pembelajaran ini kalian harus mampu membangun sikap
mandiri dan bertanggung jawab sebagai manusia yang memiliki kontribusi

dalam membentuk peristiwa sejarah berdasarkan ruang waktu di setiap fase
kehidupannya.
2. Kegiatan Belajar
Jika Kalian sudah memahami apa yang harus kalian lakukan dalam
pembelajaran ini , selanjutnya ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh
semangat, disiplin dan berjiwa patriotis!!

KEGIATAN BELAJAR 1
Pada kegiatan belajar 1 kalian akan menguraikan tentang Konsep Manusia,Ruang
dan Waktu dalam Sejarah, maka tingkatkan budaya Literasimu dengan
mengakses, memahami dan menggunakan informasi dengan benar dari berbagai
sumber belajar, kemudian terapkan pengalaman tersebut untuk memaknai
peristiwa sejarah pada gambar berikut dengan penuh konsentrasi.

ANALISA PERISTIWA

Coba kalian perhatikan Gambar Tokoh tersebut, sosok yang sangat
berpengaruh dalam peristiwa 10 November 1945, kini kita peringati sebagai
Hari Pahlawan. Selanjutnya, coba kalian ajak teman sebangkumu untuk
menguraikan konsep manusia dan sejarah, konsep ruang dalam sejarah,
konsep waktu dalam sejarah dan Keterkaitan ruang dan waktu dalam
kehidupan sehari-hari, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut
kerjakan di buku kerjamu masing-masing.
1. Berdasarkan gambar Bung Tomo tersebut, Coba jelaskan hubungan
antara manusia dan sejarah?
2. Gambar tersebut menunjukkan adanya pengaruh besar Bung Tomo
dalam Peristia 10 November 1945. Bagaimana menurutmu Konsep
ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah tersebut?

Setelah kalian menyelesaikan pertanyaan tersebut dengan teman
sebangkumu, coba tunjukkan kepada gurumu untuk dinilai ketepatan
jawabannya. Jika jawabanmu Kurang Tepat maka mencobalah untuk
membuka BTP (Buku Teks Pembelajaran) kerjakan ulang. Dan jika
jawaban

kalian

sudah

denganmengerjakan “

dinilai

Ayo Berlatih” berikut.

AYO..TINGKATKAN LITERASIMU

Ayo Berlatih

Benar,

maka

lanjutkan

Setelah Kalian menyimak peristiwa sejarah di atas, coba selesaikan tugas
berikut boleh sendiri maupun dengan teman kalian.
1. Jelaskan keberadaan manusia dalam peristiwa sejarah.
2. Bagaimanakah keterkaitan ruang dan waktu dalam sejarah?
3. Apakah dalam peristiwa sejarah harus ada ruang dan waktu? Jelaskan.

Apakah kalian mengalami kesulitan dengan
mengerjakan tugas tersebut ? kalau mengalami
kesulitan maka tingkatkan budaya literasi
kalian
Selanjutnya silahkan kalian lanjutkan
ketugas berikut !

Coba Kalian ingat peristiwa penting yang pernah terjadidalam hidup kalian !

Apabila kalian telah mampu mengerjakan tugas di atas,
silahkan kalian lanjutkan ke tugas berikut.

Membangun Karakter

Untuk biasakan kita dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, demi
mencapai sikap mandiri, bertanggung jawab dan ramah,, carilah teman dan mintalah ke
guru kalian untuk mendapat penilaian sebagai bahan instrospeksi perbaikan dan
peningkatan keluhuran budi berikut.

BENTUK
NO PENILAIAN

PENILAIAN TEMAN
NAMA

PENILAIAN

PENILAIAN GURU
NAMA

PENILAIAN

Apabila kalian telah mampu menyelesaikan latihan-latihan soal di atas, maka
kalian bisa melanjutkan pada kegiatan belajar 2 berikutnya.

KEGIATAN BELAJAR 2

Coba kalian baca beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Kalian
bisa juga membaca dari sumber manapun untuk memperkaya LITERASIMU.

Simaklah gambar-gambar berikut ini dengan seksama

Coba kalian amati gambar di atas, kemudia analisislah bagaimana keterkaitan
manusia dalam ruang dan waktu pada dua gambar tersebut !!
Dan…coba kalian hubungkan juga keterkatitan ruang dan waktu
dalam kehidupan sehari-hari yang sedang kalian pelajari,
kemudian kerjakan di buku kerja kalian

Hingga tahapan belajar ini, semoga kalian sudah mulai bertambah luas
pengetahuan sejarahmu, keterampilan menerapkan pengetahuanmu ke dalam
kehidupan sehari-hari untuk membangun sikap mandiri dan bertagung jawab .

Dan sebagai peningkatan keterampilan kalian, buat tulisan mengenai
biografi tokoh sejarah, kumpulkan tugas tersebut pada Guru untuk mendapat
penilaian keterampilan.

c.

Penutup

BAGAIMANA KALIAN SEKARANG ?
Setelah kalian belajar bertahap dan
berlanjut melalui kegiatan belajar 1 dan 2,
isilah tabel beriku tuntuk mengukur diri
kalian terhadap materi yang telah kalian
pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan
penguasaan materi terhadap UKBM ini.

Tabel Refleksi Diri Pemahaman materi
NO
URAIAN PERTANYAAN
1 Dapatkah kalian menguraikan keberadaaan manusia dalam
sejarah ?
2

Dapatkah kalian menganalisis konsep manusia , ruang dan
waktu dalam suatu peristiwa sejarah?

3

Dapatkah kalian menganalisa keterkaitan ruang dan waktu
dalam kehidupan sehari-hari ?

4

Dapatkah kalian menjelaskan pentingnya dari peristiwa
sejarah ?

5

Dapatkah kalian menganalisis peran tokoh Proklamasi ?

YA

TIDAK

JUMLAH
Jika menjawab “ Tidak “pada salah satu pertanyaan diatas, maka pelajarilahkembali
materi tersebut dalam BTP Sejarah Indonesia dan pelajari ulang kegiatan belajar 1

dan yang sekiranya perlu kalian ulang dengan bimbingan Guru atau teman sejawat.
Jangan Putus Asa Untuk Mengulang Lagi !
Dan sebaliknya jika kalian menjawab “Ya” pada semua pertanyaan diatas, maka
kalian silahkan lanjut pada kegiatan berikut.
DIMANA POSISIMU ?
Bagaimana kalian siap untuk mengisi tantangan berikut ini,!!
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 , kerjakan
evaluasi berikut !

YUK CEK PENGUASAANMU TERHADAP MATERI RUANG DAN WAKTU DALAM
SEJARAH !
Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas , tulis jawaban
pada buku kerja kalian masing-masing !
Amatilah gambar di bawah ini!

(Pangeran DiPonegoro)
01. Jelaskan Peran Diponegoro dalam peristiwa sejarah !
02. Bagaimanakah Konsep ruang dan waktu dalam peristiwa Diponegoro?
03. Berikan contoh dalam peristiwa Diponegoro mengenai keterkaitan ruang dan
waktu !
04. Bagaimana pendapat kalian tentang perjuangan Sosok Pangeran Diponegoro?

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 kalian dapat
meminta kepada Guru untuk mengerjakan test formatif sebelum melanjutkan pada
UKBM berikutnya.

Sejarah adalah mata kehidupan...
Maka cintailah Sejarah Negaramu
SUKSES UNTUK KALIAN !!!!

