UKBM SEJARAH INDONESIA KLS X

UNIT KEGIATAN BELAJAR
(UKBM2-03.6.4.6. 1)

1. Identitas
a. Nama Mata Pelajaran
b. Semester
c. KompetensiDasar

: Sejarah Indonesia
: 2 (dua)/Genap
:

3.6 Menganalisisberbagaiteoritentang proses masuk dan berkemhanngnya agama
dankebudayaan Hindu Budha di Indonesia

4.6 Mengolah informasi mengenai proses
masukdanberkembangnayakerajaan Hindu
Budhadenganmenerapkancaraberfikirkronoogis,
danpengaruhnyapadakehidupanmasyarakatmasakinisertamengemuk
akannyadalambentuktulisan

d. IndikatorPencapaianKompetensi :
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8
3.6.9
3.6.10
3.6.11
3.6.12
3.6.13
3.6.14
3.6.15
3.6.16
4.6.1

Menggali sumber keberadaan Kerajaan Kutai
Menentukan lokasi Kerajaan Kutai
Menganalisis perkembangan dan keruntuhan kehidupan masyarakat,
pemerintahan, dan budaya Kerajaan Kutai
Menemukan melalui contoh bukti-bukti peninggalan Kerajaan Kutai yang masih
berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini
Menggali sumber keberadaan Kerajaan Tarumanegara
Menentukan lokasi Kerajaan Tarumanegara
Menganalisis perkembangan dan keruntuhan kehidupan masyarakat,
pemerintahan, dan budaya Kerajaan Tarumanegara
Menemukan melalui contoh bukti-bukti peninggalan Kerajaan Tarumanegara
yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini
MenggalisumberkeberadaanKerajaanSriwijaya
MenentukanlokasiKerajaanSriwijaya
Menganalisisperkembangandankeruntuhankehidupanmasyarakat,
pemerintahan, danbudayaKerajaanSriwijaya
Menemukanmelaluicontohbukti-buktipeninggalanKerajaanSriwijaya yang
masihberlakupadakehidupanmasyarakat Indonesia masakini
MenggalisumberkeberadaanKerajaanKalingga
MenentukanlokasiKerajaanKalingga
Menganalisisperkembangandankeruntuhankehidupanmasyarakat,
pemerintahan, danbudayaKerajaanKalingga
Menemukanmelaluicontohbukti-buktipeninggalanKerajaankalingga yang
masihberlakupadakehidupanmasyarakat Indonesia masakini
MenyajikanhasilpenalarandalambentuktentangnilainilaidanunsurbudayadarikerajaanKutaidanTarumanegara yang
berkembangpadamasakerajaan Hindu dan Buddha
danmasihberkelanjutandalamlehidupanbangsa Indonesia padamasakini
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e. MateriPokok

: Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalinnga dan
Sriwijaya
f. AlokasiWaktu
:2 pertemuan (180 menit)
g. Pertemuanke
: 1dan 2
h. TujuanPembelajaran :

Melalui pempelajara Problem Based learning mengenai materi tentang kerajaan Kutai,
Tarumanegara, Kalingga dan Sriwijaya kalian mampu Menggali sumber keberadaan
Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, dan Sriwijaya Menentukan lokasi Kerajaan
Kutai, Tarumanegara, Kalingga dan Sriwijaya Menganalisis perkembangan dan
keruntuhan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya Kerajaan Kutai,
Tarumanegara, Kalingga dan Sriwijaya
Menemukan melalui contoh bukti-bukti
peninggalan Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga dan Sriwijaya yang masih
berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, , serta kalian dapat
mengembangkan sehingga Andadapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama
yang kalian anut melalui belajar matematika, mengembangakan sikap jujur, peduli,
dan bertanggungjawab sebagai karakter positif serta dapat mengembangkan budaya
literasi, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi
(4C).

i.

MateriPembelajaran
o Agar konsepdanteori yang akankalian pelajaripada UKB
inidapatkalian
kuasaidenganbaik,
makaterlebihdahulubacalahBukuTeksPelajaran
(BTP)berikut:(1)
Restu gunawan. 2014 (Cetakan kedua). BukuSiswaSejarah Indonesia X
Jakarta:
KementerianPendidikandanKebudayaan,
hal86sd110
(2)https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajardanbuku lain yang
sekiranyakalian temukan dan berkaitandenganmaterikerajaan Kutai,
Tarumanegara
kalinnga
dan
Sriwijaya
,untukkeperluaniniAndabolehmencarinya di internet.
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2. PetaKonsep

Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran 1
a. Pendahuluan
Sebelum Anda memulai untuk mengikutikegiatan belajarini, pastikan
Anda sudah memahami tentang teori-teori tentang masuk dan
berkembanganya
kebudayaan
Hindu
dan
Buddha
CobaAndaingatdanpahamikembalimateritersebutmelaluipertanyaanpertanyaan berikut!
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a. Teori manakah yang menurut kalian merupakan teori yanng paling
masuk akal mengenai masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu
dan Buddha
b. Mengapa kalian memilih teori tersebut?
Setelahkalian sudah bisa menjawab pertanyaan di atas, silahkan
dilanjutkan ke kegiatan belajar berikut. Apabila belum paham, mintalah
pada teman atau guruAnda untuk membimbing kembali terkait sistem
Persamaan Linear Dua Variabel.

Beberapa istilah penting








Yupa adalah tugu batu yang digunakan untuk
mengikat hewan korban,
Prasasti Yupa adalah prasati yang dipahatkan pada
tugu batu yang menginformasikan tentang keberadaan
kerajaan Kutai
Waprakeswara adalah tempat lapang yang digunakan
sebagai tempat pemujaan kepada dewa Syiwa
Wamsakarta adalah pendiri dinasti
Himpunan penyelesaian adalah suatu anggota
himpunan yang memenuhi suatu sistem persamaan
Brahmana adalah golongan kasta teratas dalam agama
Hindu yang menguasai ajaran, pengetahuan adat. Dan
pemimpin upacara

KegiatanInti
1) PetunjukUmum UKBM
a. Baca dan pahami materi pada Buku Teks Pelajaran Sejarah
Indonesia mengenai kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga dan
Sriwijaya
b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk
berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini
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 berlanjut melalui kegiatan ayo
berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu
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menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan
belajar 1, 2, dan 3 kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain
yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian dapat
belajar ke UKB berikutnya.
2) KegiatanBelajar
Ayo……ikutikegiatanbelajarberikutdenganpenuhkesabarandankons
entrasi!!!
Kegiatan Belajar 1






Bagaimana menurut pendapatmu tentang lokasi pasti kerajaan Kutai dan
Tarumanegara berdasarkan gambar peta di atas?
Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu Budha yang pertma kali yang
berkembang di Indonesia pada abad ke 5 M. Untuk memahami lebih jauh
tenang proses perkembangan hingga keruntuhan kerajaan Kutai ada
beberapa sumber-sumber sejarah yang bisa dijadikan sebagai bukti,
sumber tersebut adalah suatu prasasti yang disebut dengan Yupa. Dalam
prasasti tersebut dijelaskan mengenai silsailah raja Mulawarman yaitu
kakeknya yang bernama Kudungga serta ayahnya yang bernama
Aswawarman yang disebut juga sebagai wamsakarta serta dikataan
sebagai Sang Ansuman (Dewa Matahari) dan disebut pula sebagai
wamsakarta atau pendiri dinasti. Raja Mulawarman menganut agama
Hindu, dan tempat sucinya adalah waprakeswaradimana upacara
pemujaan dipimpin oleh kaum brahmana
Hanya ada satu nama dalam sejarah perkembangan kerajaan Taumanegara
yaitu raja besar Purnawarman yan memluk agama Hindu. Dari peta diatas
tentunya kalian dapat menjelaskan dengan baik dimana letak kerajaan ini.
Sumber sejarah yang terkait dengan keeberadaan kerajaan Tarumanegara
sebagian besar berbahasa Sansekerta dan menggunakan huruf pallawa,
prasasti-prasati tersebut antara lain adalah prasasti Tugu, Ciaruten,
prasasti kebon kopi, prasasti Lebak, prassti Jambu, Pasir awi, dan prassti
Cidanghiang
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Ayooberlatih!
Setelahkalianmemahamiuraiansingkatmateri
cobadiskusikandengantemanAndasoalberikutini:

di

atas,

1. Keberadaan kerajaan Kutai dapat diketahui dari prasasti ............................
Yang meginformasikan masalah.......................
2.

Berdasarkan kondirsi geografis kerajaan Kutai terletak di daerah...........................

3.

Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang mendapat pegaruh Hindu
_budha di jawa yang terletak di daerah.........

4.

Bukti-bukti kerajaan Tarumanegara adalah.....................................

ApabilaAndatelahmampumenyelesaikanpermasalahn

di

atas,

makaAndabisamelanjutkanpadakegiatanbelajar 2 berikut.

KegiatanBelajar 2
SetelahAndabelajarkerajaan Kutai dan Tarumanegara pada kegiatan belajar 1,
sekarangkalian bisa mnelanjutkan pada kegiatan belajar 2

Ayo berlatih!
1. Kutai mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan.....
................................
2. Sistem pemerintahan yang diterapakan oleh kerajaan Kutai adalah..........
..............................................................
3. Agama yang berkembang di kerajaan Kutai Adalah....
.............................................................................................
4. Kerajaan Kutai mengembangka kehidupan ekonominya dari sektor......
..................................................................................
5. Raja yang memrintah kerajaan Traumanegara adalah
6. Sistem pemerintahan yang diterapakan oleh kerajaan Tarumanegara adalah..........
......................................................................
7. Agama yang berkembang di kerajaan Tarumanegara Adalah.....................
..........................................................................
8. Kerajaan Tarumanegara mengembangkan kehidupan ekonominya dari sektor......
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KegiatanBelajar 3
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Ayooberlatih!!
1.

Jelaskan secara singkat tentang proses perkembangan kerajaan
Kutai................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

2.

Jelaskan dengan singkat berdasarkan bukti-bukti yang ada mengenai kehidupan
kerajaan Kutai
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

3.

Helskan dengan singkat berdasarkan bukti –buktu yang ada mengenai agama yang
dikembangkan di kerajaan Kutai
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4.

Jelaskan secara singkat tentang proses perkembangan kerajaan
Tarumanegara
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................

5.

Jelaskan dengan singkat berdasarkan bukti-bukti yang ada mengenai
kehidupan kerajaan Tarumanegara
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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6.

Helskan dengan singkat berdasarkan bukti –buktu yang ada mengenai agama
yang dikembangkan di kerajaan Tarumanegara
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Dari ilustrasitersebut, makatentukan pemecahan soal tersebut dengan
bekerjasama dengan teman Anda! Bagaimanacara kalian bisamenemukan
jawaban tersebut? Konsepmana yang kalian
gunakanuntukmenemukanjawabantersebut?Dapatkah kalian
memberikancontohpermasalahandalamkehidupansehari-hari yang
penyelesaiannyamenggunakanpembelajaran tersebut?Kerjakanbersamateman
kalian di bukukerjamasing-masing! Periksakanseluruhpekerjaan kalian kepada
Guru agardapatdiketahuipenguasaanmaterisebelum kalian
diperbolehkanbelajarke UKB berikutnya.

a. Penutup
BagaimanaAndasekarang?
TabelRefleksiDiriPemahamanMateri
No
1.
2.
3.
4.

Pertanyaan
Apakah kalian telah memahami berdiri, berkembang
dan runtuhnya kerajaan/kasultanan Kutai
Dapatkah kalian menjelaskan berdiri, berkembang dan
runtuhnya kerajaan/kasultanan Tarumanegra
Dapatkah kalian menjelaskan peranan perkembangan
perkembangan pemerintahan , agama dan ekonomi
kerajaan Kutai dan Tarumnegara?
Dapatkan kamu mengidentifiasi peninggalanpeninggalan kerajaanKutai dan Tarumanegara

Jikamenjawab

“TIDAK”

padasalahsatupertanyaan

makapelajarilahkembalimateritersebutdalamBukuTeksPelajaran

Ya

Tidak

di

atas,
(BTP)

danpelajariulangkegiatanbelajar1, 2, dan 3 yang sekiranyaperlu kalian
ulangdenganbimbingan

Guru

atautemansejawat.

Janganputusasauntukmengulanglagi!.Dan apabila kalian menjawab “YA”
padasemuapertanyaan, makalanjutkanberikut.
Dimanaposisimu?
Ukurlahdiri kalian dalammenguasaimaterikerajaan/kasultanan Samudera Pasai
dan Aceh Darussalaman dalamrentang0 – 100, tuliskankedalamkotak yang
tersedia.
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Setelah kalian menuliskanpenguasaanmuterhadapmaterikerajaan/kasultanan
Samudera

Pasai

dan

Aceh

Darussalaman,

lanjutkankegiatan

berikutuntukmengevaluasipenguasaan kalian!.

Yuk CekPenguasaanmuterhadapMateriKerajaan Kutai dan Tarumanegara
Agar dapatdipastikanbahwa kalian telahmenguasimaterikerajaan/kasultanan
Samudera Pasai dan Aceh Darussalaman, makakerjakansoalberikutsecaramandiri di
bukukerja kalian masing-masing.

Jikamenjawab

“TIDAK”

padasalahsatupertanyaan

di

atas,

makapelajarilahkembalimateritersebutdalamBukuTeksPelajaran

(BTP)

danpelajariulangkegiatanbelajar

1,

2,

sekiranyaperluAndaulangdenganbimbinganGuru

atau

3

yang

atautemansejawat.

Janganputusasauntukmengulanglagi!.Dan apabilaAndamenjawab “YA”
padasemuapertanyaan, makalanjutkanberikut.
1. Jika diartikan secara harfiah prasasti yupa meniginformasikan
adanya persembahan/hadiah dari raja Mulawarman berupa 20.000
ekor sapi kepada kaum Brahmana, artinya bahwa pada saat itu telah
ada suaru peternakan yang sangat maju. Benarkah pada saat itu
peternakan di kerajaan Kutai begitu majunya, sehingga raja dengan
mudah mampu memberikan hadiah dengan jumlah yang begitu
besar?
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2.

Setelahmenyelesaikansoal di atasdanmengikutikegiatanbelajar1, 2, dan 3,
bagaimanapenyelesaianpermasalahanpadaKerajaan Kutai dan Taruanegara
dibagianawalpembelajarantadi? Silahkan kalian
berdiskusidengantemansebangkuatauteman lain.
KemudiantuliskanpenyelesaianKerajaan/kasultananyang ada di Sumatera
tersebut di bukukerjamasing-masing!.
Iniadalahbagianakhirdari UKB materi Kerajaan Kutai dan Tarumanegara
mintalahtesformatifkepada Guru kalian sebelumbelajarke UKB berikutnya.
Suksesuntuk kalian!!!
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UNIT KEGIATAN BELAJAR
(UKBM2-03.6.4.6 02)

3. Identitas
Nama Mata Pelajaran
Semester
KompetensiDasar

: Sejarah Indonesia
: 2 (dua ) Genap
:

3.6 Menganalisisberbagaiteoritentang proses masukdanberkemhanngnya agama
dankebudayaan Hindu Budha di Indonesia

4.6Mengolahinformasimengenai proses
masukdanberkembangnayakerajaan Hindu
Budhadenganmenerapkancaraberfikirkronoogis,
danpengaruhnyapadakehidupanmasyarakatmasakinisertamengemuk
akannyadalambentuktulisan

IndikatorPencapaianKompetensi :
3.6.1 Menggali sumber keberadaan Kerajaan Sriwijaya
3.6.2 Menentukan lokasi Kerajaan Sriwijaya
3.6.3 Menganalisis perkembangan dan keruntuhan kehidupan masyarakat,
pemerintahan, dan budaya Kerajaan Sriwijaya
3.6.4 Menemukan melalui contoh bukti-bukti peninggalan Kerajaan Sriwijaya
yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini
3.6.5 Menggali sumber keberadaan Kerajaan Kalingga
3.6.6 Menentukan lokasi Kerajaan Kalingga
3.6.7 Menganalisis perkembangan dan keruntuhan kehidupan masyarakat,
pemerintahan, dan budaya Kerajaan Kalingga
3.6.8 Menemukan melalui contoh bukti-bukti peninggalan Kerajaan kalingga
yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini
3.6.9
3.6.10
3.6.11
3.6.12
3.6.13
3.6.14

Menjelaskanletakpastikerajaanmataramkuno
Menganalisisperkembangankehidupanpolitik,
perekonomidanbudayamasakerajaanMataramKuno
Membandingkannilai-nilaipeninggalankerajaanMataramKunopadamasakini
Menjalaskanfaktor yang
menyebabkankepindahanibukotakerajaanMataramkeJawaTimur,
MendeskripsikanperistiwaParalayapadamasapemerintahandarmawangsa
Menganalisisusaha-usaha yang
dilakukanAirlanggadalamusahauntukmemakmurkankehidupanmasyarakatnya

UKBM SEJARAH INDONESIA KLS X

Menganalisisfaktor yang
menyebabkanAirlanggamembagikerajaanmenjadidua

4.6.1 Menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tentang nilai-nilai
dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan HinduBudha dan masih berkelanjutan dalam lehidupan bangsa
Indonesia pada masa kini
MateriPokok
AlokasiWaktu
Pertemuanke
TujuanPembelajaran :

: Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalinnga dan
Sriwijaya
:2 pertemuan (180 menit)
: 1dan 2

dengan menggunakan model pembelajaran Stad dan problem based
Learning maka siswa dapat Menggali sumber keberadaan Kerajaan
Sriwijaya, Menentukan lokasi Kerajaan Sriwijaya, Menganalisis
perkembangan dan keruntuhan kehidupan masyarakat, pemerintahan,
dan budaya Kerajaan Sriwijaya,Menemukan melalui contoh bukti-bukti
peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang masih berlaku pada kehidupan
masyarakat Indonesia masa kini,Menggali sumber keberadaan Kerajaan
Kalingga, Menentukan lokasi Kerajaan Kalingga, Menganalisis
perkembangan dan keruntuhan kehidupan masyarakat, pemerintahan,
dan budaya Kerajaan Kalingga, dapat Menjelaskan letak pasti kerajaan
mataram kuno, menganalisis perkembangan kehidupan
politik,
perekonomi dan budaya masa kerajaan Mataram Kuno,
Membandingkan nilai-nilai peninggalan kerajaan Mataram Kuno pada
masa kini, Mendeskripsikan peristiwa Paralaya pada masa pemerintahan
darmawangsa Menganalisis usaha-usaha yang dilakukan Airlangga dalam
usaha untuk memakmurkan kehidupan masyarakatnya Menganalisis faktor
yang menyebabkan Airlangga membagi kerajaan menjadi serta siswa
dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya,
mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggungjawab, serta dapat
mengembangankan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi,
berkolaborasi, berkreasi(4C).
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MateriPembelajaran
o Agar konsepdanteori yang akankalian pelajaripada UKBM
inidapatkalian
kuasaidenganbaik,
makaterlebihdahulubacalahBukuTeksPelajaran
(BTP)berikut:(1)
Restu gunawan. 2014 (Cetakan kedua). BukuSiswaSejarah Indonesia X
Jakarta:
KementerianPendidikandanKebudayaan,
hal86sd110
(2)https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajardanbuku lain yang
sekiranyakalian temukan dan berkaitandenganmaterikerajaan Kutai,
Tarumanegara
kalinnga
dan
Sriwijaya
,untukkeperluaniniAndabolehmencarinya di internet.

4.Peta Konsep

Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran 1
a. Pendahuluan
Sebelum Anda memulai untuk mengikutikegiatan belajarini, pastikan
Anda sudah memahami tentang kehidupan kerajaan Kutai dan
tarumanegara
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KegiatanInti
3) PetunjukUmum UKB
e. Baca dan pahami materi pada Buku Teks Pelajaran Sejarah
Indonesia mengenai kerajaan, Kalingga, Sriwijayaya, mataram
Kuno dan Mataram Jawa Timur
f. Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk
berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini
baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau
teman lainnya
g. Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada
bagian yang telah disediakan.
h. Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo
berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu
menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan
belajar 1, 2, dan 3 kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain
yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian dapat
belajar ke UKB berikutnya.
4) KegiatanBelajar
Ayo……ikutikegiatanbelajarberikutdenganpenuhkesabarandankons
entrasi!!!
Kegiatan Belajar 1




Perhatikanlah gambar peta kerajaan kalingga, Sriwijaya, dan Mataram Kuno
Ratu Sima adalah pengausa kalingga, merupakan raja perempuan yang
sangat tegas dan taat terhadap peraturan-peraturan yang dibuatnya,
kerajaan ini berada di Jawa tengah, berita keberadaan kerajaan ini adalah
dari berita yang ditulis oleh musafir Cina yang beasal dari Dinasti Tang,
kerajaan ini diperkiakan tumbuh dan berkembang pada abad ke 7, kerajaan
ini mengalami kemundiuran akibat serangan dari Sriwijaya yang mampu
menguasai perdagangan
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Kondisi geografis yang menguntungkan yaitu diantara lalu lintas
perdagangan internasional antara India dan China mendrong kerajaan
Sriwijaya untuk tumbuh dan berkembang menjadi kerajaan yang sangat
maju, Bahkan M Yamin menyebut kerajaan ini sebagai kerajaan nasioanl 1
nusantara
Pada pertengahan abad ke - 8 di jawa tengan berdiri kerajaan baru , ada
yang menyebut kerajaan ini terletak di Poh Hitu yang belum jelas,
keberadaan lokasi kerajaan dapat diterangkan berada di sekeliling kerajaan
yang dikelilingi oleh pegunungan, beberapa prasasti yang berkaitan dengan
kerajaan mataram Kuno diantaranya adalah prasasti Canggal, prasasti
kalsan, prasasti kedu dan prasasti Balitung.

Ayooberlatih!
Setelahkalianmemahamiuraiansingkatmateri
cobadiskusikandengantemanAndasoalberikutini:

di

atas,

5.
6.
7.
8.

Dimanakah letak kerajaan Kalingga ..........................................................
DimanakahletakkerajaanSriwijaya .........................................................
DimanakahletakkerajaanMataram Kuno ........................................................
Keberadaan kerajaan Kalingga dapat diketahui dari prasasti ............................
Yang meginformasikan masalah.......................
9. Bukti-bukti kerajaan Kalingga adalah.....................................
10.

Bukti-bukti keberadaan kerajaan Sriwijaya....................

11.

Bukti-bukti keberadaan kerajaan mataram Kuno....................

12.

Faktor kemunduran kerjaan Kalingga................

Apabila Anda telahmampu menyelesaikan permasalahan di atas, maka Anda
bisa melanjutkan padakegiatan belajar 2 berikut.

KegiatanBelajar 2




Kepemimpinan ratu Sima di Kalinnga menjadikan rakyat hidup teratur,
aman dan tenteram . Informasi mengenai kerajaan Kalinnga, Sriwijya,
dan Mataram kuno bisa kalian baca pada Buku Teks Pelajaran (BTP)
halaman 94 – 125
Setelah kalian membaca dengan serius materi tersebut diatas maka
mari bersiap untuk berlatih
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Ayo berlatih!
1. Jelaskanlah kehdupan politik dan pemerintahan kerajaan Sriwijaya berdasarkan bukti
yang ada
2. Jelaskanlah kehidupan kehidupan ekonomi kerajaan sriwijaya berdasarkan bukti yang
ada
3. Jelaskan kehidupan kehidupan agama pada masa kerajaan Sriwijaya berdasarkan bukti
yang ada
4. Jelaskanlah kehdupan politik dan pemerintahan kerajaan Mataram Kuno berdasarkan
bukti yang ada
5. Jelaskanlah kehidupan kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Kuno berdasarkan bukti
yang ada
6. Jelaskan kehidupan kehidupan agama pada masa kerajaan Mataram kuno berdasarkan
bukti yang ada

Jika kalian sudah mampu mengerjakan kegiatan pembelajaran 2 mari kita
lanjut dengan kegiatan belajar 3

KegiatanBelajar 3
Ayooberlatih!!
7.

Mengapa Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan Maritim

8.

Menurut kalian unsur-unsur apa yang harus dikuasi agar sebuah kerajaan mampu
menjadi kerajaan maritim

9.

Buatlah peta tentang letak pasti kerajan Holing

10. Nilai-nilai apakah yang bisa kalian petik dengan perkebangan keagamaan di
kerajaan Mataram Kuno
permasalahandalamkehidupansehari-hari yang
penyelesaiannyamenggunakanpembelajaran tersebut?
Kerjakanbersamateman kalian di bukukerjamasing-masing!
Periksakanseluruhpekerjaan kalian kepada Guru
agardapatdiketahuipenguasaanmaterisebelum kalian diperbolehkanbelajarke
UKB berikutnya.

b. Penutup
BagaimanaAndasekarang?
TabelRefleksiDiriPemahamanMateri
No
1.
2.

Pertanyaan
Apakah kalian telah memahami berdiri, berkembang
dan runtuhnya kerajaan kalingga
Dapatkah kalian menjelaskan berdiri, berkembang dan
runtuhnya kerajaan Sriwijaya

Ya

Tidak
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3.

Dapatkah kalian menjelaskan berdiri, berkembang dan
runtuhnya kerajaan Mataram Kuno
Dapatkah kalian menjelaskan peranan perkembangan
perkembangan pemerintahan , agama dan ekonomi
kerajaan Kalingga, Sriwijaya dan Mataram kuno

Jikamenjawab

“TIDAK”

padasalahsatupertanyaan

di

makapelajarilahkembalimateritersebutdalamBukuTeksPelajaran

atas,
(BTP)

danpelajariulangkegiatanbelajar1, 2, dan 3 yang sekiranyaperlu kalian
ulangdenganbimbingan

Guru

atautemansejawat.

Janganputusasauntukmengulanglagi!.Dan apabila kalian menjawab “YA”
padasemuapertanyaan, makalanjutkanberikut.
Dimanaposisimu?
Ukurlahdiri kalian dalammenguasaimaterikerajaan/kasultanan Samudera Pasai
dan Aceh Darussalaman dalamrentang0 – 100, tuliskankedalamkotak yang
tersedia.

Setelah kalian menuliskanpenguasaanmuterhadapmaterikerajaan/kasultanan
Samudera

Pasai

dan

Aceh

Darussalaman,

lanjutkankegiatan

berikutuntukmengevaluasipenguasaan kalian!.

Yuk CekPenguasaanmuterhadapMateriKerajaanKalingga, Sriwijaya
mataram Kuno,
Agar dapatdipastikanbahwa kalian telahmenguasimaterikerajaan/kasultanan
Samudera Pasai dan Aceh Darussalaman, makakerjakansoalberikutsecaramandiri di
bukukerja kalian masing-masing.
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Jikamenjawab

“TIDAK”

padasalahsatupertanyaan

di

atas,

makapelajarilahkembalimateritersebutdalamBukuTeksPelajaran

(BTP)

danpelajariulangkegiatanbelajar

1,

2,

atau

sekiranyaperluAndaulangdenganbimbinganGuru

3

yang

atautemansejawat.

Janganputusasauntukmengulanglagi!.Dan apabilaAndamenjawab “YA”
padasemuapertanyaan, makalanjutkanberikut.
1. Berdasarkan informasi

tentang sistem pemerintahan di

kerajaan Kalingga bagmana pendapatmu jika hal tersebut
dikaitkan dengan kepemimpinan seorang perempuan di
Indonesia
2. Bagaimana pendapatmu terhadap sebutan Sriwijaya sebagai
kerajaan nasional pertama? Diskusi bersama teman-temanmu
3. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai kejayaan laut
Indonesia pada saat ini jika dibandingkan dengan kejaaan
kehidupan maritim kerajaan Sriwijaya pada saat itu yang telah
mampu mengamankan keberadaan kerajaan Sriwijaya sebagai
negara Maritim.. Pada masa pemerintahan Mataram Kuno
terjadilah

perkawinan

antara

Rakai

pikatan

dan

Pramodyawardani,
4. Jelaskan alasanmu mengapa terjadi perkawinan antara
meraka dan bagaimana jika tidak terjadi perkawinan itu
5. permasalahan
penyelesaiannya

dalam

kehidupan

menggunakan

sehari-hari

pembelajaran

yang

tersebut?

Kerjakan bersama teman kalian di buku kerja masing-masing!
Periksakan seluruh pekerjaan kalian kepada Guru agar dapat
diketahui penguasaan materi sebelum kalian diperbolehkan
belajar ke UKB berikutnya.
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Setelahmenyelesaikansoal di atasdanmengikutikegiatanbelajar1, 2, dan 3,
bagaimanapenyelesaianpermasalahanpadaKalingga, Sriwijaya dan Mataram
kunodi bagianawalpembelajarantadi?Silahkan kalian
berdiskusidengantemansebangkuatauteman lain.
KemudiantuliskanpenyelesaianKerajaan/kasultananyang ada di Sumatera
tersebut di bukukerjamasing-masing!.
Iniadalahbagianakhirdari UKB materi Kerajaan/Kasultanan yang ada di Sumatera
,mintalahtesformatifkepada Guru kalian sebelumbelajarke UKB berikutnya.
Suksesuntuk kalian!!!

