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Pembelajaran
Mengamati
•
Membaca berita/artikel tentang macammacam keberagaman dalam masyarakat
Indonesia
•
Menyimak dari berbagai sumber yang relevan
tentang pentingnya sikap toleran dalam
menghadapi masalah akibat keberagaman
bangsa
Menanya
•
Mengidentifikasi pertanyaan tentang
bentuk-bentuk keberagaman (suku bangsa,
agama, ras, dan antargolongan) dalam
masyarakat Indonesia.
•
Mengajukan   pertanyaan tentang   arti
penting memahami keberagaman dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika
•
Mengumpulkan  pertanyaan tentang contoh
perilaku toleran terhadap keberagaman
agama, suku, ras, dan antargolongan.
Mencoba
•
Mencari informasi dari berbagai sumber
tentang bentuk-bentuk keberagaman (suku
bangsa, agama, ras, dan antargolongan)
dalam masyarakat Indonesia.

Materi pokok

PERSATUAN DALAM
KEBERAGAMAN
BANGSA INDONESIA
A. Macam-Macam
Keberagaman
dalam
Masyarakat
Indonesia
B. Sikap Toleran
dalam
Menghadapi
Masalah Akibat
Keberagaman
Bangsa
C. Prinsip
Persatuan
dalam
Keberagaman
Bangsa

1.4 Menghormati keberagaman
suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA)
di masyarakat sebagai
pemberian Tuhan Yang Maha
Esa.
2.4 Mengutamakan sikap toleran
dalam menghadapi masalah
akibat keberagaman
kehidupan bermasyarakat
dan cara pemecahannya.
3.4 Menganalisis prinsip
persatuan
dalam
keberagaman suku, agama,
ras, dan antargolongan
(SARA), sosial, budaya,
ekonomi, dan gender dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
4.4 Mendemonstrasikan hasil
analisis prinsip persatuan
dalam keberagaman
suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA)
dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika.

Alokasi
waktu

12 JP
Sikap:
•
Observasi perilaku
dan sikap peserta
didik dalam proses
pembelajaran,
serta komitmen
ke w a r g a n e g a r a a n
(ikrar)
Pengetahuan
•
Tes digunakan untuk
menilai hasil belajar
secara individu
tentang bentukbentuk keberagaman
(suku bangsa,
agama, ras, dan
antargolongan)
dalam masyarakat
Indonesia.
•
Keterampilan
Menyajikan hasil
t e l a a h p e ke r j a a n
baik
individu
m a u p u n ke l o m p o k
tentang perilaku
toleran terhadap
keberagaman agama,
suku, ras, dan
antargolongan.

Penilaian

•

•

•

Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
SMP/MTs Kelas
IX, Jakarta:
Kemdikbud
Buku Ayo Belajar
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
SMP/MTs Kelas
IX, PT Pratama
Mitra Aksara
Referensi atau
Internet sesuai
materi pokok

Penilaian

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

: SMP/MTs
: IX/2

Kompetensi dasar

4.

3.

1.
2.

Satuan Pendidikan
Kelas/semester
Kompetensi Inti

SILABUS
BAB 1 KEBERAGAMAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA
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Mengumpulkan sumber data berkaitan
dengan memahami keberagaman dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika
•
Mengumpulkan data tentang contoh
perilaku toleran terhadap keberagaman
agama, suku, ras, dan antargolongan.
Menalar/Mengasosiasi
•
Menyimpulkan bentuk-bentuk
keberagaman (suku bangsa, agama, ras,
dan antargolongan) dalam masyarakat
Indonesia.
•
Menentukan hubungan antara  keberagaman
bangsa dengan pembentukan persatuan dan
kesatuan bangsa
Mengomunikasikan
•
Menyusun dan menyajikan hasil telaah
tentang bentuk-bentuk keberagaman (suku
bangsa, agama, ras, dan antargolongan)
dalam masyarakat Indonesia.
•
Menyusun laporan dan mempresentasikan
perwujudan perilaku toleran terhadap
keberagaman agama, suku, ras, dan
antargolongan.

•

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1
Sekolah			: ......................
Mata Pelajaran		
: PPKn
Kelas/Semester
: IX/ 2
Alokasi Waktu		
:12 Jam Pelajaran
A.

KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya
diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B.

KOMPETENSI DASAR
1.4 Menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di masyarakat sebagai pemberian
Tuhan Yang Maha Esa.
2.4 Mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan
cara pemecahannya.
3.4 Menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sosial,
budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
4.4 Mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA) dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

C.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi berikut ini, diharapkan siswa dapat :
1. Mengidentifikasi macam-macam keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia.
2. Mengembangkan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman bangsa
3. menjelaskan pentingnya membina persatuan di tengah keberagaman bangsa (suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA), sosial, budaya, ekonomi, dan gender)
4. Menyajikan hasil analisis mengenai prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA) dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

D.

PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER
Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, semangat kebangsaan, kerja sama, saling menghargai, toleransi, disiplin,
bertanggung jawab.

E.

MATERI PEMBELAJARAN
Persatuan dalam Keberagaman Bangsa Indonesia
1. Macam-Macam Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia
2. Sikap Toleran dalam Menghadapi Masalah Akibat Keberagaman Bangsa
3. Prinsip Persatuan dalam Keberagaman Bangsa

F.

METODE PEMBELAJARAN
1. Informasi
2. Diskusi
3. Penugasan.
4. Pengamatan di lapangan

G.

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
1. Kegiatan Awal
a.
Siswa mengulas kembali tentang keberagaman dalam bangsa Indonesia
b.
Memotivasi akan pentingnya menguasai materi dengan baik, untuk membantu siswa dalam memahami
peran dan kedudukan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam.
2. Kegiatan Inti
a.
Mengamati
1) Membaca berita/artikel tentang macam-macam keberagaman dalam masyarakat Indonesia
2) Menyimak dari berbagai sumber yang relevan tentang pentingnya sikap toleran dalam menghadapi
masalah akibat keberagaman bangsa
b.
Menanya
1) Mengidentifikasi pertanyaan tentang bentuk-bentuk keberagaman (suku bangsa, agama, ras, dan
antargolongan) dalam masyarakat Indonesia.
2) Mengajukan pertanyaan tentang arti penting memahami keberagaman dalam bangsa Indonesia.
3) Mengumpulkan pertanyaan tentang contoh perilaku toleran terhadap keberagaman agama, suku,
ras, dan antargolongan.
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c.

3.

Mencoba
1) Mencari informasi dari berbagai sumber tentang bentuk-bentuk keberagaman (suku bangsa, agama,
ras, dan antargolongan) dalam masyarakat Indonesia.
2) Mengumpulkan sumber data berkaitan dengan memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika
3) Mengumpulkan data tentang contoh perilaku toleran terhadap keberagaman agama, suku, ras,
dan antargolongan.
d.
Mengasosiasikan
1) Menyimpulkan bentuk-bentuk keberagaman (suku bangsa, agama, ras, dan antargolongan) dalam
masyarakat Indonesia.
2) Menentukan hubungan antara keberagaman bangsa dengan pembentukan persatuan dan kesatuan
bangsa.
e.
Mengomunikasikan
1) Menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang bentuk-bentuk keberagaman (suku bangsa, agama,
ras, dan antargolongan) dalam masyarakat Indonesia.
2) Menyusun laporan dan mempresentasikan perwujudan perilaku toleran terhadap keberagaman
agama, suku, ras, dan antargolongan
Kegiatan Akhir
Guru menyimpulkan kegiatan hari itu.
a.
Dengan bimbingan guru, siswa diminta untuk membuat rangkuman materi
b.
Guru memberikan tugas rumah

H.

SUMBER BELAJAR
1. Buku paket PPKn Kelas IX SMP/MTs Kemendikbud
2. Buku-buku PPKn Kelas IX SMP/MTs  penunjang yang relevan
3. Buku Ayo Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas IX, PT Pratama Mitra Aksara
4. Media massa cetak/elektronik

I.

PENILAIAN
1. Teknik/jenis : kuis, tugas kelompok dan tugas individu      
2. Bentuk instrumen: pertanyaan lisan dan tertulis
3. Instrumen/soal: Tes pilihan ganda, uraian, dan penugasan.

..............................,..................................
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Mengetahui,
Kepala Sekolah									

Guru Mata Pelajaran

__________________________						
NIP.											

__________________________
NIP.
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Kunci Jawaban dan Pembahasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk SMP/MTs Kelas IX Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 1 KEBERAGAMAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA
A.

Makna Persatuan dalam Kebangsaan dan Prinsip
Persatuan dalam keberagaman Suku Agama, Ras
dan Antar golongan
Latihan
1. Kita harus mencintai bangsa Indonesia, namun hal
tersebut bukan berarti kita harus mengagungagungkan bangsa kita sendiri. Kita tidak bisa
memaksakan kehendak kita kepada negara lain karena
pandangan seperti itu akan mencelakakan sebuah
bangsa. karena sikap tersebut bertentangan dengan
sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.
2. Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang
berada dalam masa penjajahan (pemerintahan
kolonial). Kondisi tersebut telah melahirkan rasa
memiliki perasaan senasib untuk bebas dari cekraman
penjajah. Perasaan Senasib sepenanggungan ketika
sama-sama merasakan penjajahan menjadikan mereka
bersatu untuk berjuang melawan penjajah tanpa
memandang latar belakang agama, suku, asal-usul
etnis, bahasa maupun golongan.
3. Kebangkitan Bangsa Indonesia untuk mencapai
Indonesia merdeka yang sangat momunental ditandai
dengan lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, Budi
Utomo merupakan sebuah organisasi pemuda yang
didirikan oleh Dr. Sutomo beserta para mahasiswa
STOVIA. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan
kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya
Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan
mencapai kemerdekaan Bangsa Indonesia walaupun
pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan
bagi golongan berpendidikan Jawa. Setelah Organisasi
Budi Utomo lahir kemudian bermunculan organiasasi
lain yang bertujuan mencapai Kemerdekaan Indonesia.
Organisasi tersebut adalah, Serikat Islam Tahun
1911, Muhammadiyah Tahun 1912, Indiche Partij
Tahun 1911, Perhimpunan Indonesia Tahun 1924,
Partai Nasional Indonesia Tahun 1929, Partindo
Tahun 1933 dan sebagainya. Integrasi pergerakan
dalam mencapai cita-cita itu pertama kali tampak
dalam bentuk federasi seluruh organisasi politik /
organisasi masyarakat yang ada yaitu permufakatan
perhimpunan-perhimpunan Politik Kemerdekaan
Indonesia pada tahun 1927.
4. Persatuan/kesatuan berasal dari kata satu yang
berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan/
kesatuan mengandung arti “bersatunya macammacam corak yang beraneka ragam menjadi satu
kebulatan yang utuh dan serasi.” Persatuan dan
kesatuan Bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa
yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu
didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam
wadah negara yang merdeka dan berdaulat.
Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sudah
tampak saat proklamasi kemerdekaan bangsa
Indonesia yang juga merupakan awal dibentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia
yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah
negara kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD. Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
republik”. Sila ketiga Pancasila menegaskan kembali
bagaimana tekad bangsa Indonesia mewujudkan
persatuan.

5.

Di dalam persatuan dan kesatuan setiap negara
khususnya Indonesia, terdapat 3 makna penting di
dalamnya.
1) Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa
kebersamaan dan saling melengkapi antara satu
sama lain.
2) Menjalin rasa kemanusiaan dan tingginya sikao
saling toleransi serta keharmonisan untuk hidup
secara berdampingan.
3) Menjalin rasa persahabatan,kekeluargaan dan
sikap saling tolong menolong antar sesama dan
bersikap nasionalisme.

B.

Permasalahan Keberagaman dalam Masyarakat
Indonesia
Latihan
1. Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang
mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah.
Patrilineal berasal dari dua kata bahasa latin, yaitu
pater yang artinya ayah, dan linea yang berarti garis.
Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan
yang ditarik dari pihak ayah. Penganut adat patrilineal
di Indonesia antara lain adalah suku Batak, suku rejang
dan suku Gayo, dari luar sendiri ada bangsa Arab
yang menganut sistem patrilineal ini. Menurut sistem
patrilineal, kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya
dalam pembagian warisan daripada kedudukan wanita
sehingga hanya anak laki-laki yang akan menjadi ahli
waris. Sebaliknya dalam sistem matrilineal kedudukan
wanita lebih menonjol dibandingkan kedudukan pria
dalam pewarisan. Ahli waris dalam sistem matrilineal
adalah mereka yang ada pada garis ibu yakni anak lakilaki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara
perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya baik
laki-laki maupun perempuan.
2. Pengaruh Positif keragaman budaya yang ada di
Indonesia adalah sebagai berikut.
1) Kenekaragaman kebudayaan sangat menarik dan
dapat dijadikan sebagai objek pariwisata.
2) Keanekaragaman budaya daerah dapat membantu
meningkatkan pengembangan budaya yang ada
pada tingkat nasional.
3) Meningkatnya ilmu etnografi secara signifikan di
Indonesia.
4) Tertanamnya sikap ntuk saling menghormati dan
menghargai antar suku yang berbeda.
5) M u n c u l n y a ke s a d a r a n u n t u k m e l a k u ka n
kerjasama antar daerah dan antar budaya yang
menumbuhkan kesadaran nasional.
3. Konﬂik merupakan sebuah proses interaksi sosial
manusia untuk mencapai tujuan dan citacitanya. Oleh
sebab itu, konﬂik dilatarbelakangi oleh perbedaan
perbedaan sosial di antara individu yang terlibat
dalam suatu interaksi sosial. Adapun beberapa faktor
penyebab konﬂik secara umum, yaitu sebagai berikut.
1) Perbedaan antarindividu
Perbedaan antarindividu merupakan perbedaan
yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat
atau ide yang berkaitan dengan harga diri,
kebanggaan, dan identitas seseorang.
2) Perbedaan latar belakang kebudayaan
Kepribadian seseorang dibentuk dalam lingkungan
keluarga dan masyarakat. Tidak semua
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4.

5.

masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma-norma
sosial yang sama. Apa yang dianggap baik oleh
suatu masyarakat belum tentu sama dengan
apa yang baik oleh masyarakat lain. Misalnya
seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan
keluarga dan masyarakat yang menjunjung tinggi
nilai nilai tradisional bertemu dengan seseorang
yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga dan
masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai
modern, maka akan terdapat perbedaan nilainilai yang dianut oleh kedua belah pihak sehingga
dapat menimbulkan konﬂik.
3) Perbedaan kepentingan
Setiap individu ataupun kelompok seringkali
memiliki kepentingan yang berbeda dengan
individu atau kelompok lainnya. Semua itu
tergantung dari kebutuhan kebutuhan hidupnya.
Perbedaan kepentingan ini menyangkut
kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya.
4) Perubahan sosial
Perubahan sosial dalam sebuah masyarakat
yang terjadi terlalu cepat dapat menggangu
keseimbangan suatu sistem nilai dan norma
yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Konﬂik
dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian
antara harapan individu atau masyarakat dengan
kenyataan sosial yang timbul akibat perubahan
tersebut.
Suku adalah suatu kesatuan masyarakat atas dasar
kesamaan bahasa, budaya, dan tempat tinggal.
Misalnya suku Dayak, mereka tinggal di Pulau
Kalimantan, mereka memiliki bahasa dan beradat
istiadat Dayak. Demikian pula suku Jawa, mereka
tinggal di Pulau Jawa, mereka berbahasa dan beradat
istiadat Jawa. Daerah asal suku-suku di Indonesia
tersebar di berbagai daerah. Setiap suku memiliki
kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Kebiasaan hidup
ini menjadi budaya dan ciri khas suku masing-masing
hingga membentuk suatu keragaman budaya.
Menurut kamus umum bahasa indonesia adat
mepunyai beberapa makna diataranya, adat diartikan
sebagai cara(kelakuan dsb) yang sudah menjadi
kebiasaan. Yang kedua adat diartikan sebagai wujud
gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai
budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu
dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.
Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan
turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai
warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola
perilaku masyarakat.

C. Upaya Pencegahan Konflik yang bersifat SARA
Latihan
1. Jangan menghina dan menjauhi orang lain bila kalian
tidak mau dihina dan diauhi. Jangan menyuruh-nyuruh
orang lain jika kalian tidak ingin disuruh-suruh. Jangan
memukul orang kalau tidak mau dipukul. Jangan
pamer dan menyombongkan kelebihan diri jika kalian
tidak suka orang yang suka pamer. Seorang pelukis
yang lukisannya diinjak-injak akan sedih karena hasil
karyanya diremehkan, padahal ia telah berjuang keras
untuk membuat karya terbaik. Jangan memperlakukan
orang lain secara kasar karena itu bukan hanya
menyakiti hati sesama manusia, melainkan juga hati
Tuhan yang telah menciptakan manusia. Hormati dan
kasihi orang lain seperti menghormati dan mengasihi
diri sendiri dan juga Sang Pencipta kita. Memaafan dan
mengampuni orang yang bersalah pada kita walaupun
mereka tidak minta maaf. Ini memang sulit. Tetapi,
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2.
3.

4.

5.

tetaplah beriman bahwa bersama Tuhan, tidak ada
yang tidak mungkin asal hati kita benar-benar mau
tulus mengasihi sesama dan menyenangkan hati-Nya.
Tiap ada kemauan untuk damai, selalu ada jalan.
Gencatan senjata penangguhan permusuhan untuk
jangka waktu tertentu, guna melakukan suatu
pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu.
Pemaksaan yang dimaksud di sini ialah khususnya
berkaitan dengan agama. Ada orang yang berpikir
bahwa ia memeluk agama yang terbaik. Mungkin
memang benar demikian. Namun yang salah adalah
jika seseorang memaksakan kehendak pada orang
lain untuk memeluk agamanya dengan menjelekjelekkan agama lain. Jangan pernah memaksakan
kehendak pada orang lain, apalagi dengan melakukan
pengancaman, pengeboman, penyogokan, teror,
kekerasan, dan lain-lain. Semua itu hanya akan
memperkeruh suasana. Tuhan tidak ingin umatNya saling menghancurkan sebab kejahatan dan
pemaksaan itu juga pasti meremukkan hati Tuhan yang
sangat memperhatikan umat-Nya.
Doa pada Tuhan sangat penting dalam kehidupan orang
beriman. Melihat dari sila pertama Pancasila saja
sudah menyiratkan akan betapa berharganya campur
tangan Tuhan dalam hidup manusia. Supaya dapat
mengatasi konﬂik SARA yang semakin pelik ini, kita
harus mengandalkan Tuhan dengan memohon kekuatan
dari-Nya untuk dapat mengatasi konﬂik SARA dan
mengendalikan diri. Kita harus bersyukur pada Tuhan
yang telah menciptakan kita pada suku, agama, ras,
dan golongan tertentu. Sering kali ada orang yang
menyalah-nyalahkan Tuhan atas penempatan dirinya
di sebuah keluarga dengan suku tertentu yang sangat
berbeda dan kurang dapat diterima oleh masyarakat
setempat. Hal ini sungguh tidak masuk akal dan
memilukan. Pencipta memiliki kedaulatan penuh atas
hidup ciptaan-Nya. Kayu tidak tahu kenapa dia harus
menjalani proses yang penjang dan menyakitkan untuk
dapat berubah wujud menjadi kursi, kursi lebih indah
ketika diolah oleh tukang kayu. Satu hal yang harus kita
ingat, di manapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita
harus selalu bersyukur atas hidup kita dan memuliakan
nama Tuhan selamanya.
Ketika kita mendengar orang menghina kita atau
sesuatu yang berhubungan erat dengan kita, sering
kali kita merasa tersinggung. Oleh sebab itu, kita
harus berusaha mengendalikan emosi. Jangan pernah
membalas kejahatan dengan kejahatan, namun dengan
kebaikan. Pada waktu diejek, jangan mengutuk,
memukul, menampar, menonjok, mengeluarkan katakata kotor, dan sebagainya. Hal pertama yang harus
dilakukan ketika perasaan kita dicampur aduk oleh
orang yang menyebalkan adalah menenangkan hati.
Setelah itu berdoa mohon kesabaran dari Tuhan,
menasihati orang kejam itu secara sopan, dan
mendoakan orang tersebut agar ia dapat bertobat.
Menasihati orang secara sopan dan terbuka itu lebih
baik daripada hanya membiarkannya, membalasnya,
memukulnya, atau menggosipkannya di belakang
karena nasihat bisa membuat orang lain memperbaiki
dirinya. Bayangkan saja kalau kejahatan dibalas
dengan kejahatan itu tidak akan pernah berujung,
selalu ada kelanjutan dari perseteruan itu dan balas
dendam. Selain itu, cap negatif dari orang jahat
itu terhadap kita akan semakin buruk. Hal ini tidak
akan menyelesaikan masalah, justru menambah dan
memperbesar konﬂik saja. Orang yang disakiti juga
akan menyakiti orang-orang lain yang tidak bersalah
akibat emosi yang meluap-luap dari hatinya.
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Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. a.
keanekaragaman budaya, namun tetap satu
kesatuan
Pembahasan:
Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, tetapi
satu tujuan.
2. b.
persatuan
Pembahasan:
Bersatunya macam-macam corak yang beraneka
ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi
disebut persatuan.
3. b.
Bhinneka Tunggal Ika
Pembahasan:
a.
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika
Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa
bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri
dari berbagai suku, bahasa, agama dan adat
kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita
bersatu sebagai bangsa Indonesia.
b.
Prinsip Nasionalisme Indonesia
Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa
kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri.
Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita
merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita
tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada
bangsa lain, sebab pandangan semacam ini
hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis,
sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila
Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan
yang adil dan beradab.
c.
Prinsip kebebasan yang bertanggungjawab
Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan
dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya,
terhadap sesamanya dan dalam hubungannya
dengan Tuhan Yang maha Esa.
d.
Prinsip Wawasan Nusantara
Dengan wawasan itu, kedudukan manusia
Indonesia di tempatkan dalam kerangka
kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi,
serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan
itu manusia Indonesia merasa satu, senasib
sepenanggungan, sebangsa dan setanah air,
serta mempunyai satu tekad dalam mencapai
cita-cita pembangunan nasional.
e.
Prinsip persatuan pembangunan untuk
mewujudkan cita-cita Reformasi Dengan
semangat persatuan Indonesia kita harus
dapat mengi si kemerdekaan serta melanjutkan
pembangunan menuju masyarakat yang adil dan
makmur.
4. d.
memiliki harkat dan martabat yang sama
Pembahasan:
Mengakui persamaan derajat dan persamaan hak
antarsesama manusia adalah karena manusia memiliki
harkat dan martabat yang sama.
5. b.
mengendalikan sikap dan tutur kata
Pembahasan:
Mengendalikan sikap dan tutur kata, selain menjadi
keharusan bagi manusia yang berbudi luhur, juga
merupakan upaya membina persatuan dan kesatuan
dalam kehidupan sehari-hari.
6. c.
Ariyono Suyono
Pembahasan:
Ariyono Suyono berpendapat bahwa konflik merupakan
proses antara dua pihak yang berusaha menggagalkan
tercapainya tujuan masyarakat karena perbedaan
pendapat, nilai atau tuntutan dari, masing-masing pihak.

7.

a.
kepentingan dalam masyarakat
Pembahasan:
Sudah ajelas pada soal.
8. c.
kemenangan salah satu pihak atas pihak lain
Pembahasan:
Konflik yang terjadi karena adanya pengusaha yang
memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan
proyek pemerintah dengan tujuan menambah
keuntungan bisnisnya merupakan salah satu faktor
penyebab konflik yang berupa kemenangan salah satu
pihak atas pihak lain.
9. b.
(1), (2), dan (4)
Pembahasan:
Berikut yang termasuk akibat konflik destruktif.
a.
Hancurnya harta benda.
b.
Timbulnya korban jiwa.
c.
Timbulnya rasa cemas.
10. b.
retaknya persatuan dan kesatuan
Pembahasan:
Berikut merupakan dampak konflik konstruktif.
a.
Meningkatkan solidaritas kelompok.
b.
Timbulnya persaingan yang sehat.
c.
Menimbulkan kreatifitas.
d.
Sebagai alat perubahan sosial.
11. d.
kedua
Pembahasan:
Tindakan perusakan di manapun tidak sesuai dengan
sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
12. a.
menggunakan hasil buatan sendiri
Pembahasan:
Di era globalisasi, banyak produk buatan luar negeri
yang masuk ke Indonesia, tetapi kita harus tetap
bangga dengan produk buatan dalam negeri dengan
cara menggunakan produk hasil buatan negeri sendiri.
13.   b.   individualisme
Pembahasan:
Sikap yang harus dikembangkan dalam kehidupan
sehari-hari antara lain toleransi, tenggang rasa,
saling menghormati dan menghargai, salng berbagai,
dan bekerja sama.
14. d.
kemanusiaan yang adil dan beradab
Pembahasan:
Manusia yang beradab ialah manusia yang memiliki
sikap adil dan tidak sewenang-wenang pada orang lain.
15. b.
orang tua melatih kedisiplinan anaknya
Pembahasan:
Keluarga juga berperanan dalam mempertahankan
Pancasila dengan cara membimbing dan memberitahu
kepada anaknya tentang nilai-nilai Pancasila.
16. c.
mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa
atas segala karunia yang diterima
Pembahasan:
Sila Ketuhanan megajarkan pada semua orang
tentang rasa syukur pada Tuhannya dengan cara
beribadah, dan menghargai keyakinan dengan orang
lain.
17. d.
mentaati tata tertib sekolah
Pembahasan:
Siswa di sekolah harus selalu mentaati peraturan
di sekolah, karena bentuk wujud peran siswa untuk
mempertahankan Pancasila di lingkungan sekolah.
18. a.
menghormati hak asasi manusia
Pembahasan:
Hak asasi manusia perlu dihormati, karena setiap
manusia memiliki hak yang sama dimata Tuhan, dan
ini sesuai dengan nilai Pancasila terutama sila kedua.
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19. a.
religius
Pembahasan:
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama
tetapi tidak merupakan negara agama.
20. c.   individualisme
Pembahasan:
Sikap demokratis merupakan sisi positif dari kemajuan
Iptek.
21. d.
berbuat baik kepada orang lain hanya kalau ada
pamrihnya.
Pembahasan:
Beberapa contoh perilaku yang baik dalam kehidupan
bertetangga, bersosial dan bermasyarakat, antara
lain sebagai berikut.
a.
Ikut aktif dalam kegiatan kerja bakti dan gotong
royong.
b.
Ikut serta dalam agenda rutin pemilihan RT dan
RW.
c.
Membantu tetangga yang sedang ditimpa
kesusahan, dan lain-lain.
22. b.
bertindak tidak semena-mena dengan hak
kebebasan orang lain.
Pembahasan:
Bertindak tidak semena-mena dengan hak kebebasan
orang lain merupakan sikap yang tidak perlu dihindari
karena sesuai dengan nilai Pancasila.
23. c.
warga nonmuslim menghargai warga muslim
yang sedang salat Idul Fitri
Pembahasan:
Contoh perilaku perilaku yang baik dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara ialah misa gereja ditunda
untuk menghormati salat id, toleransi di masjid Istiqlal
dan gereja katedral.
24. a.
saling mencintai dan menghargai sesama
manusia
Pembahasan:
Beberapa sikap positif yang sesuai dengan kandungan
nilai dan moral Pancasila, antara lain sebagai berikut.
a.
Sebagai bangsa Indonesia taat menjalankan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
masing masing.
b.
Menjaga kebersihan sarana dan prasarana
peribadahan.
c.
Selalu berdoa saat memulai dan mengakhiri
pekerjaan.
d.
Menghormati penganut agama lain.
25. d.
keempat
Pembahasan:
Sikap positif yang sesuai dengan sila keempat, yaitu
sebagai berikut.
a.
Mengutamakan kepentingan negara dan
masyarakat di atas kepentingan pribadi.
b.
Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
c.
Mengut amakan budaya musyawarah mufakat
dalam mengambil setiap keputusan bersama.
d.
Menghormati setiap pendapat yang ada, dengan
prinsip bahwa perbedaan pendapat itu wajar.
26. d.
menggunakan produk dalam negeri
Pembahasan:
Dengan menggunakan produk dalam negeri berarti
telah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sila ketiga.
27. b.
kurangnya sikap toleransi masyarakat
Pembahasan:
Kurangnya sikap toleransi antar masyarakat
mengakibatkan mudahnya terprovokasi oleh pihak lain,
sehingga kerusuhan di beberapa daerah sering terjadi
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28. c.
berperilaku
Pembahasan:
Contoh berperilaku yang buruk misalnya suka korupsi,
kolusi, nepotisme, pungli, suap, sogok dan suka
menipu.
29. a.
konflik berdarah Lampung Selatan
Pembahasan:
Konflik berdarah ini akan menimbulkan dampak yang
mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara
serta keutuhan NKRI.
30. a.
menjadi calo PNS
Pembahasan:
Menjadi calo PNS merupakan tindakan yang melanggar
nilai-nilai Pancasila, karena merugikan orang lain.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isian
adat dan budaya Indonesia
nasionalisme
saling memukul
disintegrasi/disorganisasi
utuh atau tidak terpecah-belah
persatuan dan kesatuan bangsa
konflik konstruktif
Soejono Soekanto
budaya
persepsi

C.
1.

Uraian
Persatuan adalah perserikatan, ikatan atau gabungan
beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan dan
kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan
tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna
terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan,
sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan
satu keutuhan.
Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang
kita rasakan saat ini, itu terjadi dalam proses yang
dinamis dan berlangsung lama karena persatuan dan
kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh
dari unsur- unsur sosial budaya masyarakat Indonesia
sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang
lama sekali. Bukti persatuan dan persatuan bangsa
Indonesia digambarkan dalam buku Sutasoma di
zaman Majapahit di mana masyarakat yang berbeda
agama dapat hidup berdampingan secara damai.
relige merupakan langkah mengikat kembali.
Bentuk semangat perilaku
a.
Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan
Wilayah Indonesia.
b.
Meningkatkan Semangat Bhinneka Tunggal Ika.
c.
Mengembangkan semangat kekeluargaan
d.
Menghindari penonjolan SARA dan lain-lain
Pembangunan nasional dapat dilaksanakan apabila
dalam bangsa Indonesia terdapat persatuan dan
kesatuan. Masyarakat yang bersatu dalam nilai
persatuan akan mampu menangkal semua gangguan
dalam kehidupan bermasyarakat. Persatuan dan
kesatuan dalam masyarakat juga menumbuhkan
solidaritas, semangat toleransi, kekompakan dan
memperkuat daya tahan masyarakat terhadap
gangguan terhadap masyarakat itu sendiri. Gangguan
terhadap masyarakat misalnya gangguan keamanan
dan ketertiban masyarakat.
Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan
yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan
berdaulat.

2.

3.
4.

5.

6.
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7.

Di dalam persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia,
terdapat 3 makna penting di dalamnya, yaitu:
a.
Menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan dan
sikap saling tolong menolong antar sesama dan
bersikap nasionalisme.
b.
Menjalin rasa kemanusiaan memiliki sikap saling
toleransi serta keharmonisan untuk hidup
secara berdampingan.
c.
Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa
kebersamaan dan saling melengkapi satu sama
lain.

8.

Berikut tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia.
a.
Perasaan senasib.
b.
Sumpah Pemuda.
c.
Kebangkitan Nasional.
9. Suku bangsa adalah golongan manusia yang
terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan
kebudayaan.
10. Keanekaragaman golongan atau kelompok dalam
masyarakat merupakan suatu gejala yang selalu ada
dalam setiap kehidupan manusia dan kedudukannya
sangat penting. Mungkin kamu tidak menyadari bahwa
sejak kamu lahir sampai meninggal dunia menjadi
anggota kelompok dan terikat dengan kelompok.
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Mengamati
•
Melakukan pengamatan baik secara
langsung maupun tidak langsung mengenai
macam-macam permasalahan yang timbul
akibat keberagaman dalam masyarakat
•
Mengamati dari video/film/gambar tentang
contoh peristiwa yang timbul akibat
keberagaman masyarakat

A R M O N I S A S I
KEBERAGAMAN
M A S YA R A KAT
INDONESIA
A. Permasalahan
Keberagaman
Masyarakat
Indonesia
B. Upaya
Menyelesaikan
Masalah yang
Muncul dalam
Keberagaman
Masyarakat

1.5 M e n g a p r e s i a s i p r i n s i p
harmoni dalam keberagaman
suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA)
sosial, budaya, ekonomi,
dan gender dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha
Esa.
2.5 Menunjukkan sikap peduli
terhadap masalah-masalah
yang muncul dalam bidang
sosial, budaya, ekonomi, dan
gender di masyarakat dan
cara pemecahannya dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
3.5 M e n g a n a l i s i s p r i n s i p
harmoni dalam keberagaman
suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA)
sosial, budaya, ekonomi,
dan gender dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika.
Menanya
•
Mengidentifikasi pertanyaan tentang
macam-macam permasalahan yang timbul
akibat keberagaman dalam masyarakat
•
Mengajukan   pertanyaan tentang upaya
menyelesaikan masalah yang timbul akibat
keberagaman bangsa
Mencoba
•
Mencari informasi dari berbagai sumber  
tentang macam-macam permasalahan
yang timbul akibat keberagaman dalam
masyarakat
•
Menentukan sumber data dan mendiskusikan
tentang upaya menyelesaikan masalah yang
timbul akibat keberagaman bangsa

Pembelajaran

Materi pokok

•

Pengetahuan:
•
Tes digunakan untuk
menilai hasil belajar
secara individu
tentang macammacam permasalahan
yang timbul akibat
keberagaman dalam
masyarakat
Keterampilan:
•
Portofolio menilai
hasil pekerjaan baik
individu maupun
kelompok tentang
upaya menyelesaikan
masalah yang timbul
akibat keberagaman
bangsa

•

•

Alokasi
waktu

12 JP
Sikap:
•
Observasi perilaku
dan sikap peserta
didik dalam proses
pembelajaran

Penilaian

Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
SMP/MTs Kelas
IX, Jakarta:
Kemdikbud
Buku Ayo Belajar
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
SMP/MTs Kelas
IX, PT Pratama
Mitra Aksara
Referensi atau
Internet sesuai
materi pokok

Penilaian

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

: SMP/MTs
: IX/2

Kompetensi dasar

4.

3.

1.
2.

Satuan Pendidikan
Kelas/semester
Kompetensi Inti

BAB 2 HARMONI KEBERAGAMAN MASYARAKAT INDONESIA
SILABUS
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4.5 Menyampaikan hasil analisis
prinsip harmoni dalam
keberagaman suku, agama,
ras, dan antargolongan
(SARA) sosial, budaya,
ekonomi, dan gender dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Menalar/Mengasosiasi
•
Menyimpulkan macam-macam permasalahan
yang timbul akibat keberagaman dalam
masyarakat
•
Mewujudkan upaya menyelesaikan masalah
yang timbul akibat keberagaman bangsa
Mengomunikasikan
•
Menyusun paparan dan mempresentasikan
s e c a r a ke l o m p o k t e n t a n g m a c a m macam permasalahan yang timbul akibat
keberagaman dalam masyarakat
•
Menerapkan sikap dan perilaku yang
mendukung upaya menyelesaikan masalah
yang timbul akibat keberagaman bangsa

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2
Sekolah			:
Mata Pelajaran		
:
Kelas/Semester
:
Alokasi Waktu		
:

......................
PPKn
IX / 2
12 Jam Pelajaran

A.

KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya
diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B.

KOMPETENSI DASAR
1.5 Mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sosial,
budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
2.5 Menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan
gender di masyarakat dan cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
3.5 Menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sosial, budaya,
ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
4.5 Menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

C.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi berikut ini, diharapkan siswa dapat :
1. Menjelaskan permasalahan yang timbul akibat keberagaman dalam masyarakat Indonesia.
2. Menyebutkan macam-macam konflik yang timbul dalam masyarakat Indonesia.
3. Menjelaskan faktor yang menyebabkan konflik dalam masyarakat Indonesia
4. Menguraikan akibat dari timbulnya konflik dalam masyarakat Indonesia
5. Menjelaskan upaya penyelesaian masalah akibat keberagaman masyarakat Indonesia.

D.

PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER
Bersyukur kepada Tuhan YME, cinta tanah air, bangga bertanah air Indonesia, memiliki sikap tekun, teliti, rasa
ingin tahu, disiplin, dan menjaga persatuan dan kesatuan.

E.

MATERI PEMBELAJARAN
Harmonisasi Keberagaman Masyarakat Indonesia
1. Permasalahan Keberagaman Masyarakat Indonesia
2. Upaya Menyelesaikan Masalah yang Muncul dalam Keberagaman Masyarakat

F.

METODE PEMBELAJARAN
1. Informasi
2. Diskusi
3. Penugasan.

G.

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
Pertemuan 1 , 2 dan 3
1. Kegiatan Awal
a.
Siswa mengulas kembali tentang permasalahan yang muncul akibat keberagaman bangsa Indonesia.
b.
Memotivasi akan pentingnya menguasai materi dengan baik, untuk membantu siswa dalam memahami
upaya untuk mengatasi masalah akibat keberagaman bangsa.
2. Kegiatan Inti
a.
Mengamati
1) Melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai macam-macam
permasalahan yang timbul akibat keberagaman dalam masyarakat
2) Mengamati dari video/film/gambar tentang contoh peristiwa yang timbul akibat keberagaman
masyarakat
b.
Menanya
1) Mengidentifikasi pertanyaan tentang macam-macam permasalahan yang timbul akibat keberagaman
dalam masyarakat
2) Mengajukan pertanyaan tentang upaya menyelesaikan masalah yang timbul akibat keberagaman
bangsa
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c.

3.

Mencoba
1) Mencari informasi dari berbagai sumber tentang macam-macam permasalahan yang timbul akibat
keberagaman dalam masyarakat
2) Menentukan sumber data dan mendiskusikan tentang upaya menyelesaikan masalah yang timbul
akibat keberagaman bangsa
d.
Mengasosiasikan
1) Menyimpulkan macam-macam permasalahan yang timbul akibat keberagaman dalam masyarakat
2) Mewujudkan upaya menyelesaikan masalah yang timbul akibat keberagaman bangsa
e.
Mengomunikasikan
1) Menyusun paparan dan mempresentasikan secara kelompok tentang macam-macam permasalahan
yang timbul akibat keberagaman dalam masyarakat
2) Menerapkan sikap dan perilaku yang mendukung upaya menyelesaikan masalah yang timbul akibat
keberagaman bangsa
Kegiatan Akhir
Guru menyimpulkan kegiatan hari itu.
a.
Dengan bimbingan guru, siswa diminta untuk membuat rangkuman materi
b.
Guru memberikan tugas rumah.

H.

SUMBER BELAJAR
1. Buku paket PPKn Kelas IX SMP/MTs Kemendikbud
2. Buku-buku PPKn Kelas IX SMP/MTs  penunjang yang relevan
3. Buku Ayo Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas IX, PT Pratama Mitra Aksara
4. Media massa cetak/elektronik

I.

PENILAIAN
1. Teknik/jenis : kuis tugas kelompok dan tugas individu      
2. Bentuk instrumen: pertanyaan lisan dan tertulis
3. Instrumen/soal: Tes pilihan ganda, uraian, dan penugasan.

..............................,..................................
Mengetahui,
Kepala Sekolah									

Guru Mata Pelajaran

__________________________						
NIP.											

__________________________
NIP.
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Kunci Jawaban dan Pembahasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk SMP/MTs Kelas IX Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 2 HARMONI KEBERAGAMAN MASYARAKAT INDONESIA
A.

Makna Harmoni dalam Keberagaman Sosial Budaya,
Ekonomi, dan Gender dalam Bhinneka Tunggal Ika
Latihan
1. Keadaan sosial dan budaya yang ada di Indonesia
memiliki berbbagai bentuk keragaman, sehingga
perlu adanya suatu harmonisasi di tengah-tengah
masyarakat. Dengan munculnya suatu harmonisasi
dalam masyarakat akan menciptakan suatu paduan
keselarasan, saling menghormati, menyayangi dan
juga menyinergikan serta mampu menyelaraskan
begarbagi bentuk perbedaan secara alamiah di
lingkungan sosial dan budaya. Kehidupan dari
masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai
bentuk latar belakang yang beragam baik dari suku,
budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan
sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima
oleh bangsa Indonesia. Sehingga, akan muncul suatu
keindahan yang berasal dari sebuah komunitas sosial
jika mampu merekat berbagai bentuk perbedaan yang
ada di Inoneisa dan akan menjadikan suatu sarana yang
bertujuan untuk saling memahami, tepo seliro dan
toleransi, yang akhirnya akan mempererat persatuan
dan saling mencintai.
Keberagaman sosial yang ada di tengah-tengah
masyarakat Indonesia akan mampu melahirkan
berbagai macam status sosial, mata pencaharian,
serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat.
Hal tersebut dikarenakan manusia sebagai makhluk
sosial tidak akan mampu hidup sendiri melainkan selalu
membutuhkan bantuan orang lain.
2. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang
dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari tak seorang pun
dapat membuat semua barang yang dibutuhkannya.
Oleh sebab itu ada kerja sama antara orang yang
satu dengan orang lainnya. Kerja sama itu saling
melengkapi. Ada orang yang bekerja sebagai petani
yang memproduksi bahan pangan. Ada yang membuat
pakaian untuk dijual dan diperdagangkan, dan
seterusnya.
3. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan
serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,
meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan,
dan kesehatan, merupakan akibat berkurangnya
pendapatan masyarakat. Maka, mereka mengalami
penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok.
Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat
hidup secara layak. Perlu ada upaya membantu
kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan
penghidupannya yang lebih baik. Hal itu dapat
dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi
masyarakat di sekitarnya atau kemudahan-kemudahan
lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang
lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat
lainnya, sehingga akan tercipta pula harmoni dari
keberagaman ekonomi masyarakat.
4. Pengertian gender tidak didasarkan pada sifat kodrat
manusia. Gender adalah konsep hubungan sosial yang
membedakan kedudukan, fungsi, dan peran antara
laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Gender
dibentuk dan berkembang seiring dengan budaya
masyarakat. Gender bukan bawaan sejak lahir.
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5.

Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu
laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan
pada dasarnya sama. Hubungan sosial antara laki-laki
dan perempuan itulah yang dinamakan dengan jenis
kelamin. Jadi, jenis kelamin merujuk pada hubungan
antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak
perempuan, dan bagaimana hubungan tersebut dilihat
berdasarkan sifat kodrat.
Pengertian gender tidak didasarkan pada sifat kodrat
manusia. Gender adalah konsep hubungan sosial yang
membedakan kedudukan, fungsi, dan peran antara
laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Gender
dibentuk dan berkembang seiring dengan budaya
masyarakat. Gender bukan bawaan sejak lahir.
Tiap-tiap masyarakat memiliki perkembangan
budayanya sendiri, demikian pula dalam perkembangan
budaya bangsa Indonesia. Pemahaman gender di
Indonesia tentulah akan sejalan dengan perkembangan
budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman
dan kesadaran gender bersifat dinamis dan dapat
berbeda antara masyarakat yang satu dengan
masyarakat yang lain. Kesadaran gender bararti
meletakan kedudukan, fungsi, dan peran antara
laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara
sejajar. Misalnya dalam keluarga, maka setiap anggota
keluarga bertanggung jawab atas kebersihan dan
kerapian rumah tempat tinggalnya. Anak laki-laki atau
anak perempuan, keduanya bisa menjaga kebersihan
dan kerapian rumah tempat tinggalnya. Di sekolah,
laki-laki atau perempuan sama-sama dapat menjadi
guru. Dalam masyarakat, baik laki-laki maupun
perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi
sesama manusia lainnya.
Sehingga, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan
di masyarakat, baik-laki maupun perempuan memiliki
kesempatan yang sama untuk berperan serta
dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik,
pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan
masing-masing.

B.

Permasalahan dan Akibat yang Muncul dalam
Keberagaman Masyarakat Indonesia
Latihan
1. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan
dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena
sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud
di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat
luas batasannya karena mencakup pengetahuan
manusia tentang berbagai unsur yang digunakan
dalam kehidupannya
Masyarakat pedesaan yang hidup dari bertani akan
memiliki sistem kalender pertanian tradisional
yang disebut system pranatamangsa yang sejak
dahulu telah digunakan oleh nenek moyang untuk
menjalankan aktivitas pertaniannya. Menurut
Marsono, pranatamangsa dalam masyarakat Jawa
sudah digunakan sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu.
Sistem pranatamangsa digunakan untuk menentukan
kaitan antara tingkat curah hujan dengan kemarau.
Melalui sistem ini para petani akan mengetahui kapan
saat mulai mengolah tanah, saat menanam, dan saat
memanen hasil pertaniannya karena semua aktivitas
pertaniannya didasarkan pada siklus peristiwa alam.
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2.

3.

Sedangkan Masyarakat daerah pesisir pantai yang
bekerja sebagai nelayan menggantungkan hidupnya
dari laut sehingga mereka harus mengetahui
kondisi laut untuk menentukan saat yang baik untuk
menangkap ikan di laut. Pengetahuan tentang kondisi
laut tersebut diperoleh melalui tanda-tanda atau letak
gugusan bintang di langit
Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup
apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada
musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu
sungai. Selain itu, manusia tidak dapat membuat
alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciriciri
bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat
alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai
suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuhtumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di
sekitarnya. Menurut Koentjaraningrat, setiap suku
bangsa di dunia memiliki pengetahuan mengenai,
antara lain sebagai berikut.
1) Alam sekitarnya;
2) Tumbuhan yang tumbuh di sekitar daerah tempat
tinggalnya;
3) Binatang yang hidup di daerah tempat tinggalnya;
4) Zat-zat, bahan mentah, dan benda-benda dalam
lingkungannya;
5) Tubuh manusia;
6) Sifat-sifat dan tingkah laku manusia;
7) Ruang dan waktu.
Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu
masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi.
Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian
mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu
kelompok masyarakat atau sistem perekonomian
mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sistem
ekonomi pada masyarakat tradisional, antara lain
sebagai berikut.
1) Berburu dan meramu;
2) Beternak;
3) Bercocok tanam di ladang;
4) Menangkap ikan;
5) Bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi.
Pada saat ini hanya sedikit sistem mata pencaharian
atau ekonomi suatu masyarakat yang berbasiskan
pada sektor pertanian. Artinya, pengelolaan sumber
daya alam secara langsung untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia dalam sektor pertanian
hanya bisa ditemukan di daerah pedesaan yang relatif
belum terpengaruh oleh arus modernisasi.
Pada saat ini pekerjaan sebagai karyawan kantor
menjadi sumber penghasilan utama dalam
mencari nafkah. Setelah berkembangnya sistem
industri mengubah pola hidup manusia untuk tidak
mengandalkan mata pencaharian hidupnya dari
subsistensi hasil produksi pertaniannya. Di dalam
masyarakat industri, seseorang mengandalkan
pendidikan dan keterampilannya dalam mencari
pekerjaan.
Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari
penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu
masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan
dalam penelitian tersebut berisi mengenai bendabenda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti
patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal
tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih
mengarah pada teknikteknik dan proses pembuatan
benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi
awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik,
seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat.

4.

5.

Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni
patung, seni relief, seni ukir, seni lukis, dan seni rias.
Seni musik terdiri atas seni vokal dan instrumental,
sedangkan seni sastra terdiri atas prosa dan puisi.
Selain itu, terdapat seni gerak dan seni tari, yakni
seni yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran
maupun penglihatan. Jenis seni tradisional adalah
wayang, ketoprak, tari, ludruk, dan lenong. Sedangkan
seni modern adalah film, lagu, dan koreografi.
Dalam segi ekonomi ini biasanya timbul masalah
sosial seperti kemiskinan dan pengangguran yang
seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Hal
seperti ini bisa terjadi karena minimnya lapangan
pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa masalah
ekonomi sangatlah sensitif bagi masyarakat, oleh
karena itu permasalahan sosial akan menimbulkan
dampak seperti tindakan kriminalitas merampok,
mencuri dll. Dengan alasan untuk memenuhi
kebutuhan hidup.
Faktor ekonomi juga bisa dijadikan sebagai acuan
atau tolak ukur kemajuan sebuah negara sekaligus
menjadi faktor yang dapat memengaruhi masalah
sosial terhadap aspek psikologis dan biologis dalam
masyarakat.
Yang dimaksud kebudayaan adalah perkembangan
budaya yang mempunyai peran dalam memicu
timbulnya permasalahan sosial. Misal, kenakalan
remaja, pernikahan dan perceraian, pernikahan dini,
dan lain-lain.
Seharusnya faktor budaya ini perlu mendapatkan
perhatian yang serius dan penanganan yang tepat
tanggap, hal seperti ini sebenarnya mencerminkan
tradisi dan kebiasaan masyarakat.

C.

Upaya Penyelesaian Masalah dalam Keberagaman
Masyarakat Indonesia
Latihan
1. Permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat
dapat diatasi melalui upaya berikut.
1) Mensosialisasikan Nilai dan Norma Sosial
Permaslahan sosial dapat dicegah sebelum
terjadi dengan upaya preventif. Upaya preventif
dapat dilakukan dengan mensosialisasikan nilai
dan norma sosial secara intensif.
2) Mempertegas Sanksi Sosial Bagi Para Pelanggar
Permasalahan sosial yang berkaitan dengan
pelanggaran peraturan dapat diatasi dengan
upaya represif, yaitu dengan menerapkan sanksi
sosial secara tegas kepada setiap orang yang
melanggar peraturan.
3) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan
Pendidikan
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
tanpa disertai pemerataan pembangunan
hanya menciptakan perekonomian yang lemah.
Pembangunan penting untuk meningkatkan
pendapatan ekonomi per kapita. Pemerataan
pendidikan berkaitan dengan sistem yang
memberikan kesempatan yang seluas - luasnya
kepada seluruh anggota masyarakat untuk
memperoleh pendidikan. Upaya pemerataan
pendidikan yang telah dilakukan pemerintah
antara lain melalui pembangunan sekolah,
pengadaan dana BOS, serta kejar paket A, B,
dan C.
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4)

2.

3.

4.

5.

Menyediakan Modal Usaha
Bantuan modal usaha melalui sistem pemantauan
dapat menyelesaikan masalah kemiskinan
dan pengangguran. Melalui bantuan modal
usaha diharapkan dapat membuka lapanagan
usaha mandiri, bahkan dapat meningkatkan
perekonomian rakyat.
Selain upaya tersebut bagi generasi muda,
perlu dikembangkan minat dan semangat
kewirausahaan yang berdaya saing, unggul,
dan mandiri. Melindungi segenap generasi
muda dari bahaya destruktif terutama bahaya
penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang,
dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan
pemberantasan dan peningkatan kesadaran
masyarakat akan bahaya penyalahgunaan
narkoba.
Pemberdayaan ekonomi yang dimaskud adalah untuk
menstabilkan perekonomian dalam ruang lingkup kecil
adalah pengembangan kegiatan simpan pinjam dan
lembaga keuangan mikro (LKM) dan pengembangan
usaha kecil mikro (UKM).
Bagi pemerintah dapat mengorientasikan
pembangunan lebih di fokuskan pada infrastruktur
yang bernilai tambah tinggi, baik dalam sector
industry maupun pangan, sehingga mungkin dapat
menjadikan negara kita tidak hanya sebagai pengimpor
namun sebagai pengekspor terlebih bahan mentah.
Permasalahan sosial merupakan suatu ketidaksesuaian
antara unsur-unsur kebudayaan dan membahayakan
kehidupan masyarakat itu sendiri. Permasalahan
sosial timbul sebagai hasil dari proses perkembangan
masyarakat. Dengan demikian, permasalahan sosial
dapat mempercepat perubahan sosial.
Permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat
dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.
1) Faktor ekonomi, merupakan penyebab terjadinya
p e r m a s a l a h a n s o s i a l b e r ka i t a n d e n g a n
pendapatan, kekayaandan upaya pemenuhan
kebutuhan hidup.
2) Faktor budaya merupakan latar belakang
terjadinya permasalahan sosial berkaitan dengan
unsur - unsur nilai dan norma sosial seperti adat
istiadat dan kebiasaan.
3) Faktor biologis merupakan permasalahan sosial
yang disebabkan oleh gangguan fisik seperti
penyakit dan gangguan kesehatan
4) Faktor Psikologis merupakan permasalahan
sosial yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan
seseorang.

Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. d.
perbedaan pemerintahan
Pembahasan:
Berikut merupakan ciri-ciri keberagaman.
a.
Perbedaan kebudayaan.
b.
Perbedaan mata pencaharian.
c.
Perbedaan suku bangsa.
2. b.
ideologi
Pembahasan:
Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah
gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah
laku dalam situasi khusus karena merupakan kaitan
antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental.
Sedangkan politik bermakna usaha dalam menegakkan
ketertiban sosial.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

b.
keragaman
Pembahasan:
Keragaman adalah kondisi di mana di dalamnya terdapat
berbagai perbedaan baik ras, agama, dan keyakinan,
sedangkan kesederajatan adalah sama tingkatan
(pangkat, kedudukan), di mana adanya perbedaan tetap
berada pada satu tingkatan atau kedudukan yang sama..
b.
multikultural
Pembahasan:
Ada tiga macam istilah yang di gunakan untuk
menggambarkan masyarakat yang majemuk yang
terdiri dari ras, agama, bahasa dan budaya yang
berbeda yaitu masyarakat tural, masyarakat
heterogen, dan masyarakat multikultural.
a.
Pluralitas
Mengendalikan adanya hal-hal yang lebih dari
satu (many)
b.
Heterogen
Menunjukan bahwa keberadaan yang lebih dari
satu itu berbeda-beda, bermacam-macam dan
bahkan tidak dapat disamakan.
c.
Multikultural
Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan
menerima kelompok lain secara sama sebagai
kesatuan tanpa memedulikan perbedaan
budaya ,etnik, gender, bahasa maupun agama.
multikulturalisme memberikan penegasan bahwa
dengan segala perbedaannya itu mereka adalah
sama di ruang publik, menekankan pengakuan
dan penghargaan pada perbedaan.
d.
disintegrasi
Pembahasan:
Konflik atau pertentangan sebenarnya terdiri dari
dua fase, yaitu fase disharmoni dan fase disintegrasi.
Disharmoni menunjuk pada adanya perbedaan
pandangan tentang tujuan, nilai, norma, dan tindakan
antarkelompok. Disintegrasi merupakan fase di mana
sudah tidak dapat lagi disatukannya pandangan, nilai,
norma, dan tindakan kelompok yang menyebabkan
pertentangan antarkelompok.
a.
suku bangsa
Pembahasan:
Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari
Sabang sampai Merauke sangat beragam. Sedangkan
perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan
besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahiriah
yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh,
mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya.
d.
tata krama
Pembahasan:
Tata krama yang dianggap arti bahasa Jawa yang
berarti “adat sopan santun, basa basi” pada
dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat
istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaidah
atau norma tertentu. Adat terbentuk dari kebiasaankebiasaan dalam masyarakat yang fungsinya mengikat
masyarakat tersebut, sedangkan kesopanan berasal
dari masyarakat itu sendiri yang dapat menilai baik
dan buruknya sikap lahir dan tingkah laku manusia.
d.
cultural passing over
Pembahasan:
Proses pembelajaran semangat multikulturalisme
atau kemampuan belajar hidup bersama di tengah
perbedaan dapat di bentuk, di pupuk, dan atau
di kembangkan dengan kegi at an, keberanian
melakukan perantauan budaya (cultural passing
over), pemahaman lintas budaya (cross cultural
understanding), dan pembelajaran lintas budaya
(learning a cross culture).
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

d.
dominasi sosial
Pembahasan:
Masyarakat majemuk Indonesia belum menghasilkan
tatanan kehidupan yang egalitarian dan demokratis.
Persoalan-persoalan tersebut sering muncul akibat
adanya dominasi sosial oleh suatu kelompok. Adanya
dominasi sosial didasarkan pada pengamatan bahwa
semua kelompok manusia ditujukan kepada struktur
dalam sistem hirarki sosial suatu kelompok.
a.
multikultural
Pembahasan:
Keragaman adalah modal, tetapi sekaligus potensi
konflik. Keragaman budaya daerah memang
memperkaya khazanah budaya dan menjadi modal
yang berharga untuk membangun Indonesia yang
multikultural. Namun, kondisi aneka budaya itu sangat
berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur
bagi konflik dan kecemburuan sosial.
a.
Bhinneka Tunggal Ika
Pembahasan:
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengharuskan kita
mengakui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari
berbagai suku, bahasa, agama dan adat kebiasaan
yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu
sebagai bangsa Indonesia.
d.
Wawasan Nusantara
Pembahasan:
Dengan Wawasan Nusantara, manusia Indonesia
merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa
dan setanah air, serta memiliki satu tekad dalam
mencapai cita-cita pembangunan nasional.
a.
gencatan senjata
Pembahasan:
Gencatan senjata, yaitu penangguhan permusuhan
untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan suatu
pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu.
Misalnya: untuk melakukan perawatan bagi yang
luka-luka, mengubur yang tewas, atau mengadakan
perundingan perdamaian, merayakan hari suci
keagamaan, dan lain-lain.
b.
arbitrasi
Pembahasan:
Arbitrasi ialah cara mencapai sebuah kompromi
melalui pihak ketiga, sebab pihak-pihak yang bertingkai
tidak menyelesaikan masalahnya sendiri.
a.
ajudikasi
Pembahasan:
Adjudication (ajudikasi), yaitu penyelesaian perkara
atau sengketa di pengadilan, karena tidak bisa
diselesaikan melalui jalan musyawarah.
d.
(2) dan (4)
Pembahasan:
Konflik nonvertikal maksudnya adalah konflik horizontal
yaitu suatu konflik yang terjadi antarpelapisan sosial
yang sederajat. Contohnya: Konflik antara Indonesia
dan Malaysia mengenai tentang batas wilayah,
tawuran antara pelajar SMA dan STM di kota
tertentu.
c.
etnosentrisme
Pembahasan:
Suku bangsa Sunda memiliki wadah organisasi yang
dinamakan “Paguyuban Pasunda” demikian pula
suku bangsa yang lain. Secara politis karakteristik
masyarakat multikultur tersebut mengakibatkan
terjadinya etnosentrisme, yaitu sebuah sikap yang
menganggap suku atau kelompoknya lebih baik
dibanding dengan yang lainnya.

18. a.
terjadinya perubahan sosial secara cepat
Pembahasan:
Konflik yang berkaitan dengan kaidah di masyarakat
disebabkan oleh adanya perubahan sosial di
masyarakat.
19.   a.   mengubah kepribadian individu
Pembahasan:
Akibat positif dari adanya konflik,yaitu sebagai berikut.
a.
Konflik dapat meningkatkan solidaritas di antara
anggota kelompok, misalnya apabila terjadi
pertikaian antarkelompok, anggota-anggota dari
setiap kelompok tersebut akan bersatu untuk
menghadapi lawan kelompoknya.
b.
Konflik berfungsi sebagai alat perubahan sosial,
misalnya anggota-anggota kelompok atau
masyarakat yang berseteru akan menilai dirinya
sendiri dan mungkin akan terjadi perubahan
dalam dirinya.
c.
Munculnya pribadi-pribadi atau mental-mental
masyarakat yang tahan uji dalam menghadapi
segala tantangan dan permasalahan yang
dihadapi, sehingga dapat lebih mendewasakan
masyarakat.
d.
Dalam diskusi ilmiah, biasanya perbedaan
pendapat justru diharapkan untuk melihat
kelemahan-kelemahan suatu pendapat sehingga
dapat ditemukan pendapat atau pilihan-pilihan
yang lebih kuat sebagai jalan keluar atau
pemecahan suatu masalah.
20. a.   keretakan hubungan antarindividu
Pembahasan:
Akibat negatif dari adanya konflik, yaitu sebagai
berikut.
a.
Retaknya persatuan kelompok. Hal ini terjadi
apabila terjadi pertentangan antaranggota
dalam satu kelompok.
b.   Perubahan kepribadian individu. Pertentangan
di dalam kelompok atau antarkelompok dapat
menyebabkan individu-individu tertentu merasa
tertekan, sehingga mentalnya tersiksa.
c.
Dominasi dan takluknya salah satu pihak. Hal ini
terjadi jika kekuatan pihak-pihak yang bertikai
tidak seimbang, akan terjadi dominasi oleh
satu pihak terhadap pihak lainnya. Pihak yang
kalah menjadi takluk secara terpaksa, bahkan
terkadang menimbulkan kekuasaan yang otoriter
(dalam politik) atau monopoli (dalam ekonomi).
d.
Banyaknya kerugian, baik harta benda maupun
jiwa, akibat kekerasan yang ditonjolkan dalam
penyelesaian suatu konflik.
21. b.
saling memukul
Pembahasan:
Konflik berasal dari kata kerja latin configure, yang
berarti   saling memukul. Arti konflik menurut KBBI
ialah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan.
22. a.
Berstein
Pembahasan:
Menurut Berstein, konflik merupakan suatu
pertentangan, perbedaan yang tidak dapat dicegah
yang mempunyai potensi yang member pengaruh
positif dan negatif.
23. a.
destruktif
Pembahasan:
Konflik berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi
konflik destruktif dan konstruktif. Konflik destruktif
merupakan konflik yang muncul karena adanya
perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari
seseorang maupun kelompok terhadap pihak lain.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat
fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan
kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu masalah.
a.
konflik sosial
Pembahasan:
Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses
bertemunya dua pihak atau lebih yang memiliki
kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya
terbatas. Dengan demikian, terjadilah persaingan hingga
menimbulkan suatu benturan-benturan fisik baik dalam
skala kecil maupun dalam skala besar.
b.
konstruktif
Pembahasan:
Konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat
fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan
kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu masalah.
d.
antarsuku
Pembahasan:
Berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam
masyarakat, konflik dibedakan menjadi konflik sosial,
konflik politik, konflik ekonomi, konflik budaya, dan
konflik ideologi.
a.
adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak
yang berkonflik
Pembahasan:
Konflik budaya merupakan salah satu konflik
berdasarkan aktifitas manusia dalam masyarakat.
Konflik budaya merupakan konflik karena adanya
perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang
berkonflik.
b.
politik
Pembahasan:
Konflik politik yaitu konflik yang terjadi antara kelompokkelompok yang memiliki kepentingan yang sama dalam
bidang politik atau hal-hal yang berhubungan dengan
masalah kenegaraan.
a.
sosial
Pembahasan:
Konflik antarkelas sosial yaitu koflik yang terjadi antara
kelas sosial yang satu dengan yang kelas sosial yang
lain. contohnya, konflik antara pengusaha dengan
buruh. Buruh menuntut kenaikan upah dengan jam
kerja sedikit, sedangkan pengusaha sebaliknya.
d.   antarindividu
Pembahasan:
Bentuk konflik dari adanya keberagaman masyarakat
Indonesia, dapat dibedakan menjadi konflik antarsuku, konflik antarras, konflik antaragama, dan konflik
antargolongan.

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ISIAN
pertalian keluarga
inti
majemuk
kekayaan sosial
globalisasi
kelompok sosial
harmoni sosial
makhluk sosial
distribusi kekayaan yang adil
identitas

C.
1.

Uraian
Masyarakat harmonis adalah kesesuaian tingkah laku
seluruh anggota masyarakat dengan norma-norma
umum masyarakat dan adat istiadat, terintegrasi
dengan tingkah laku umum, serta dapat mengetahui
jati dirinya dan mengorganisasikannya sebagai satu
kesatuan yang utuh dari sistem sosial.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hubungan sosial adalah aspek penting dan wajib
ada dalam sebuah kehidupan individu. Sebab tanpa
hubungan sosial, manusia tidak akan mengkin dapat
memenuhi kebutuhanya sehari-hari.
Etnik atau suku bangsa menjadi identitas sosial
budaya seseorang. Artinya, identifikasi seseorang
dapat dikenali dari bahasa, tradisi, budaya, dan
kepercayaan yang bersumber dari etnik di mana ia
berasal.
Pierre L. Van den Berghe mengemukakan karakteristik
masyarakat majemuk, antara lain sebagai berikut.
a.
Terjadi segmentasi ke dalam bentuk-bentuk
kelompok subkebudayaan yang berbeda satu
dengan yang lain
b.
Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi
ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat
nonkomplementer
c.
Kurang mengembangkan konsensus di antara
para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai
yang bersifat dasar.
d.
Secara relatif seringkali mengalami konflik di
antara kelompok yang satu dengan kelompok
yang lain.
e.
Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas
paksaan (coercion) dan saling ketergantungan
dalam bidang ekonomi.
f.
Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas
kelompok lain.
Faktor penyebab keberagaman sosial, yaitu sebagai
berikut.
a.
Faktor sejarah
1) Berdasarkan sejarahnya, bangsa Indonesia
pernah dijajah oleh Bangsa Barat.
2) Bangsa Barat yang pernah menjajah
Indonesia antara lain Portugis, Spanyol,
Inggris, dan Belanda.
3) Berdasarkan sejarah panjang, Bangsa
Indonesia menjadikan Indonesia memiliki
keragaman, baik dari  agama, stratifikasi
sosial, suku bangsa, budaya, bahasa, dan
lain sebagainya.
b.   Faktor geografis
Indonesia merupakan negara kepulauan yang
memiliki keragaman bentuk muka bumi, baik di
daratan maupun di dasar laut. Kondisi yang
demikian ini ternyata mempunyai hubungan yang
erat dengan aktivitas manusianya.
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil
masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari
keragaman, yaitu sebagai berikut.
a.
Semangat religius.
b.
Semangat nasionalisme.
c.
Semangat humanisme.
d.
Dialog antarumat beragama.
Untuk menjaga keharmonisan dibutuhkan berbagai
cara dan metode di antaranya sebagai berikut.
a.
Masyarakat harus benar benar diberikan
pemahaman terhadap kesenjagan sosial dan
dampaknya, sehingga masyarakat sadar bahwa
menjaga keharmonisan adalah suatu hal yang
begitu penting guna tetap menjaga lingkunga
yang kondusif.
b.
Orang tua harus menghimbau dan selalu
mengawasi anak-anaknya, terutama anak yang
sedang mencari jati diri atau anak remaja. Oleh
karena tidak sedikit kesenjangan yang muncul
adalah akibat dari polah dan tingkah laku remaja.
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c.

8.

Selalu berinteraksi dengan sopan dan tidak
membuat orang lain benci bahkan menyimpan
dendam terhadap kita. Berbicara sopan dapat
menarik simpati orang lain terhadap kita,
sehingga kehadiran kita akan selalu menjadi
kebahagiaan tersendiri bagi orang lain.
Berikut cara mengelola keragaman.
a.
Untuk mendekonstruksi stereotip dan prasangka
terhadap identitas lain
b.
Untuk mengenal dan berteman dengan sebanyak
mungkin orang dengan identitas yang berbeda
-bukan sebatas kenal nama dan wajah, tetapi
mengenali latar belakang, karakter, ekspektasi,
dan lain-lain dengan cara, makan bersama,
saling berkunjung, dan sebagainya
c.
Untuk mengembangkan ikatan-ikatan
(pertemanan, bisnis, organisasi, asosiasi,
dan lain-lain) yang bersifat inklusif dan lintas
identitas, bukan yang bersifat eksklusif.
d.
Untuk mempelajari ritual dan falsafah identitas
lain.

9.

Berikut unsur-unsur keragaman dalam masyarakat.
a.
Suku bangsa dan ras.
b.
Agama dan keyakinan.
c.
Ideologi dan politik.
d.
Tatakrama.
e.
Kesenjangan ekonomi dan sosial.
10. Ada beberapa pengaruh keragaman, meliputi sebagai
berikut.
a.
Terjadinya segmentasi kedalam kelompokkelompok yang seringkali memiliki kebudayaan
yang berbeda.
b.
Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi
ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat
nonkomplemeter.
c.
Kurang mengembangkan konsesus di antara para
anggota masyarakat tentang nilai-nilaisosial
yang bersifat dasar.
d.
Secara relatif sering kali terjadi konflik di antara
kelompok yang satu dengan yang lainnya.

Perangkat Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

21

Kunci Jawaban dan Pembahasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk SMP/MTs Kelas IX Semester 2 Kurikulum 2013
Latihan Ulangan Tengah Semester
A.
1.

2.

3.

4.
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Pilihan Ganda
a.
heterogen
Pembahasan:
Ada tiga macam istilah yang di gunakan untuk
menggambarkan masyarakat yang majemuk yang
terdiri dari ras, agama, bahasa dan budaya yang
berbeda yaitu masyarakat pural, masyarakat
heterogen, dan masyarakat multikultural.
a.
Pluralitas
Mengandaikan adanya hal-hal yang lebih dari
satu (many).
b.
Heterogen
Menunjukan bahwa keberadaan yang lebih dari
satu itu berbeda-beda, bermacam-macam dan
bahkan tidak dapat disamakan.
c.
Multikultural
Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan
menerima kelompok lain secara sama sebagai
kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan
budaya ,etnik, gender, bahasa maupun agama.
multikulturalisme memberikan penegasan bahwa
dengan segala perbedaannya itu mereka adalah
sama di ruang publik, menekankan pengakuan
dan penghargaan pada perbedaan.
c.
disharmonisasi
Pembahasan:
Jika keterbukaan dan kedewasaan sikap dikesampingkan,
besar kemungkinan tercipta masalah-masalah yang
menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu
seperti berikut.
a.
Disharmonisasi adalah tidak adanya penyesuaian
atas keragaman antara manusia dengan dunia
lingkungannya.
b.
Perilaku diskriminatif terhadap etnis atau kelompok
masyarakat tertentu akanmemunculkan masalah
yang lain, yaitu kesenjangan dalam berbagai
bidang yang tentu saja tidak menguntungkan bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara.
c.
Eksklusivisme, rasialis,   bersumber dari
superioritas diri, alasannya dapat
bermacammacam, antara lain keyakinan bahwa
secara kodrati ras atau sukunya kelompoknya
lebih tinggi dari ras/suku/kelompok lain.
b.
cross cultural understanding
Pembahasan:
Proses pembelajaran semangat multikulturalisme
atau kemampuan belajar hidup bersama di tengah
perbedaan dapat di bentuk, di pupuk, dan atau
di kembangkan dengan kegi at an, keberanian
melakukan perantauan budaya (cultural passing
over), pemahaman lintas budaya (cross cultural
understanding), dan pembelajaran lintas budaya
(learning a cross culture).
a.
antarsuku
Pembahasan:
Berikut uraian koflik berdasarkan jenisnya.
a.   Konflik antarsuku, yaitu pertentangan antara
suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan
suku seringkali juga memiliki perbedaan adat
istiadat, budaya, sistem kekerabatan, norma
sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang
keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan
masalah, bahkan konflik dalam masyarakat.

b.   Konflik antaragama, yaitu pertentangan antara
kelompok yang memiliki keyakinan atau agama
berbeda. Konflik ini bisa terjadi antara agama
yang satu dengan agama yang lain, atau antara
kelompok dalam agama tertentu.
c.
Konflik antarras, yaitu pertentangan antara ras
yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan
ini dapat disebabkan sikap rasialis yaitu
memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan
ras.
d.
Konflik antargolongan, yaitu pertentangan antara
kelompok atau golongan dalam masyarakat.
Golongan atau kelompok dalam masyarakat
dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai
politik, asal daerah, dan sebagainya.
5. a.
preventif
Pembahasan:
Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadi masalah
atau sebelum masalah terjadi disebut cara preventif.
6. d.
keadaan geografis
Pembahasan:
Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki
beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut.
Hal tersebut merupakan penyebab keberagaman
masyarakat Indonesia dalam bidang keadaan geografis.
7. a.
rambu solok
Pembahasan:
Beberapa contoh upacara adat yang dilakukan
sukusuku di Indonesia, antara lain sebagai berikut.
a.
Mitoni, tedhak siti, ruwatan, kenduri, grebegan
(Suku Jawa).
b.
Seren taun (Sunda).
c.
Kasodo (Tengger).
d.
Nelubulanin, ngaben (Bali).
e.
Rambu solok (Toraja).
8. a.
pengaruh kebudayaan asing
Pembahasan:
Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang
asing yang memiliki corak budaya merupakan penyebab
keberagaman masyarakat Indonesia dalam bidang
pengaruh kebudayaan asing.
9. a.
tongkonan
Pembahasan:
Berikut ini beberapa contoh rumah adat.
a.
Rumah bolon (Sumatera Utara).
b.
Rumah gadang (Mi nangkabau, Sumatera Barat).
c.
Rumah joglo (Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa
Timur).
d.
Rumah lamin (Kalimantan Timur).
e.
Rumah bentang (Kalimantan Tengah).
f.
Rumah tongkonan (Sulawesi Selatan).
g.
Rumah Honai (rumah suku Dani di Papua).
10. b.
kebudayaan daerah
Pembahasan:
Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat suatu daerah disebut kebudayaan daerah.
11. d.
saling hormat menghormati antarsesama umat
beragama
Pembahasan:
Sudah jelas pada soal.
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12. b.
kesenian
Pembahasan:
Salah satu sarana yang dapat mempersatukan sukusuku bangsa Indonesia yang paling dominan adalah
kesenian.
13. a.
mempertahankan kebudayaan sendiri
Pembahasan:
Satu fungsi etnosentrisme pada suatu suku bangsa
adalah untuk mempertahankan kebudayaan sendiri.
14. b.
persat uan pembangunan unt uk mewujudkan
Cita-cita Reformasi
Pembahasan:
a.
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika
Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa
bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri
dari berbagai suku, bahasa, agama dan adat
kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita
bersatu sebagai bangsa Indonesia.
b.
Prinsip Nasionalisme Indonesia
Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa
kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri.
Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita
merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita
tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada
bangsa lain, sebab pandangan semacam ini
hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis,
sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila
Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan
yang adil dan beradab.
c.
Prinsip Kebebasan yang Bertanggungjawab
Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan
dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya,
terhadap sesamanya dan dalam hubungannya
dengan Tuhan Yang maha Esa.
d.
Prinsip Wawasan Nusantara
Dengan wawasan itu, kedudukan manusia
Indonesia di tempatkan dalam kerangka
kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi,
serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan
itu manusia Indonesia merasa satu, senasib
sepenanggungan, sebangsa dan setanah air,
serta mempunyai satu tekad dalam mencapai
cita-cita pembangunan nasional.
e.
Prinsip Persatuan Pembangunan untuk
Mewujudkan Cita-Cita Reformasi
Dengan semangat persatuan Indonesia kita
harus dapat mengisi kemerdekaan serta
melanjutkan pembangunan menuju masyarakat
yang adil dan makmur.
15. a.
nasionalisme
Pembahasan:
Perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak mengganggu
keutuhan dan kesinambungan masyarakat sejauh telah
terakomodasi dalam semangat nasionalisme.
16. d.
terdiri atas beraneka ragam suku bangsa
Pembahsan:
Masyarakat Indonesia disebut etnik pluralistik, karena
merupakan masyarakat yang terdiri atas beraneka
ragam suku bangsa
17. d.
integrasi
Pembahasan:
Secara sosiologis, struktur sosial tersebut dapat
mempermudah integrasi.
18. d. masyarakat majemuk terdiri atas berbagai
kelompok kultural
Pembahasan:
Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan
potensi yang memperkaya budaya nasional, tetapi

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

juga dapat mengancam persatuan nasional karena
masyarakat majemuk terdiri atas berbagai kelompok
kultural
b.
semangat kebangsaan anggota masyarakat
lemah
Pembahasan:
Pengaruh kemaj emukan masyarakat Indonesia dapat
mengakibatkan konflik apabila semangat kebangsaan
anggota masyarakat lemah
d.
dapat memperkaya kehidupan bangsa
Pembahasan:
Salah satu fungsi keanekaragaman suku bangsa
dalam pembentukan budaya nasional merupakan dapat
memperkaya kehidupan bangsa.
d.
corak adat istiadatnya
Pembahasan:
Suku Sunda dan Jawa tinggal di pulau yang sama,
tetapi terdapat perbedaan yang mendasar dalam hal
corak adat istiadatnya.
a.
ke a n g g o t a a n p a g u y u b a n / p e r k u m p u l a n
berdasarkan asal daerah
Pembahasan:
Contoh primordialisme yang terjadi pada masyarakat
Indonesia adalah keanggotaan paguyuban/perkumpulan
berdasarkan asal daerah.
b.
kebudayaan
Pembahasan:
Dalam masyarakat yang plural/multicultural terdapat
kelompok suku bangsa Sunda, Jawa, Batak, dan
sebagainya. Penggolongan masyarakat selalu
didasarkan pada ciri-ciri kebudayaan.
d.
saling menghormati sesama umat beragama
Pembahasan:
Tanggung jawab individu dalam kehidupan beragama
pada masyarakat multikultural adalah saling
menghormati sesama umat beragama.
c.   kondisi geografis
Pembahasan:
Kemajemukan masyarakat Indonesia memiliki sumber
yang paling dasar dalam keaneka ragaman kondisi
geografis.
c.
akomodasi
Pembahasan:
Usaha masyarakat untuk meredakan suatu konflik
disebut akomodasi.
b. (1), (2), dan (4)
Pembahasan:
Yang  merupakan faktor penyebab konflik sosial yaitu:
(1) Perbedaan kebudayaan.
(2) Benturan kepentingan.
(3) Persepsi.
d.
adjudikasi
Pembahasan:
Bentuk akomodasi dengan cara menyelesaikan perkara
melalui pengadilan disebut adjudikasi.
d.
adanya hubungan kelompok
Pembahasan:
Berikut merupakan hal-hal yang mengawali suatu
konflik antarkelompok sosial.
a.
Ambiguitas peran.
b.
Hambatan-hambatan komunikasi.
c.
Persaingan dalam memperoleh sesuatu yang
nilainya tinggi.
d.
Salingtergantungan dari tugas.
d.
perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat
Pembahasan:
Masuknya globalisasi dan modernisasi yang melanda
masyarakat tradisional menyebabkan konflik antara
generasi muda dengan generasi tua. Faktor penyebab
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
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konflik sosial tersebut adalah perubahan sosial  yang
cepat dalam masyarakat.
a.
melakukan pemisahan ras, suku, dan agama.
Pembahasan:
Beberapa upaya dan tindakan yang dilakukan untuk
mencegah munculnya masalah keragaman suku
bangsa, antara lain sebagai berikut.
a.
Melakukan penyatuan ras, suku, dan agama.
b.
Menumbuhkan sikap nasionalisme.
c.
Mengembangkan sikap toleransi.
d.
Membuka forum komunikasi lintas suku, ras, dan
agama.
e.
Pembangunan yang merata di semua lapisan
masyarakat.
f.
Mengembangkan sikap harmonis terhadap
keberagaman sosial di masyarakat.
g.
Menanamkan pada siswa semangat dan perilaku
kebangsaan dalam kehidupan beragama yang
beragam.
d.
selalu berpikir negatif
Pembahasan:
Beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga
keharmonisan dalam masyarakat, antara lain sebagai
berikut.
a.
Adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap,
watak, dan sifat.
b.
Menghargai berbagai macam karakteristik
masyarakat.
c.
Bersikap ramah dengan orang lain.
d.
Selalu berfikir positif.
c.
diskriminasi
Pembahasan:
Diskriminasi merupakan tindakan yang
membedabedakan dan kurang bersahabat dari
kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya.
c.
multikultural
Pembahasan:
Multikultural yaitu kesediaan menerima kelompok lain
secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan
perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun
agama.
b.
kesetaraan sosial
Pembahasan:
Kesetaraan sosial atau persamaan sosial adalah
keadaan sosial di mana semua orang dalam suatu
masyarakat tertentu atau kelompok terisolasi memiliki
status yang sama dalam hal tertentu. Kesetaraan
sosial mencakup persamaan hak di bawah hukum,
seperti keamanan, hak suara, kebebasan berbicara
dan berkumpul, hak properti, dan akses yang sama
terhadap barang sosial dan jasa. Namun, juga
mencakup konsep keadilan ekonomi, yaitu akses
pendidikan, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
lainnya. Hal ini juga termasuk kesempatan yang
sama dan kewajiban yang sama juga, yang melibatkan
seluruh masyarakat.
d.
menghargai hasil kerja sendiri dalam mewujudkan
sikap kebersamaan
Pembahasan:
Nilai-nilai yang terdapat pada sila kelima, kita harus
mengindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu
bergaya hidup mewah dan perbuatanperbuatan
yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras
dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat
dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan.
b.
akomodasi
Pembahasan:
Metode akomodasi adalah cara pemecahan masalah
dengan menciptakan kondisi damai untuk sementara.

38. c.
perbedaan kebudayaan yang beragam dapat
memperkaya budaya nasional.
Pembahasan:
Dengan adanya keberagaman budaya dapat
memperkaya budaya nasional.
39. d. integrasi sosial
Pembahasan:
Proses integrasi sosial merupakan proses penyesuaian
di antara unsur-unsur sosial yang berbeda-beda
sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat
yang serasi.
40. d. munculnya pribadi yang tahan uji
Pembahasan:
Munculnya pribadi yang tahan uji merupakan dampak
positif dari adanya konflik.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isian
rasa persatuan
pecahnya rasa persatuan
tidak menyinggung perasaan orang lain
Ketidaksadaran hukum
sikap kekerasan
tiga
lima
perbedaan suku dan budaya
deskriminasi
kurangnya persatuan

C.
1.

Uraian
Matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang
mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu.
Matrilineal berasal dari kata mater yang artinya ibu
dan linea yang artinya garis. Jadi, matrilineal berarti
mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu.
Penganut adat matrilineal di Indonesia diantaranya
suku minangkabaudan dari luar yang menganut sistem
ini adalah suku Indian.
Sementara itu pengaruh negatif dari adanya
keberagaman budaya yaitu sebagai berikut.
1) Adanya pandangan stereotif atau gambaran
subjektif terhadap ciri-ciri suku bangsa lain.
2) Timbul kecurigaan antar suku bangsa.
3) Adanya potensi konflik antarsuku dan hambatan
pergaulan antarsuku karena perbedaan SARA,
bahasa dan juga kebudayaan.
4) Banyaknya suku bangsa yang ingin menerapkan
hukum adatnya.
Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa
Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai
agama, suku, adat istiadat dan bahasa yang majemuk.
Hal itu mewajibkan kita untuk saling menghargai dan
bersatu sebagai bangsa Indonesia.
Kebulatan tekad untuk menciptakan Persatuan
Indonesia kemudian tercermin di ikrar Sumpah
Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta
yang diprakarsai oleh pemuda perintis kemerdekaan
yang berbunyi:
1) Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku
Bertumpah darah Satu Tanah Air Indonesia.
2) Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku
Berbangsa Satu Bangsa Indonesia.
3) Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung
Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia.
Sampai sekarang Sumpah Pemuda sering disebut
sebagai pangkal tumpuan cita-cita menuju Indonesia
merdeka. walaupun pada kenyataanya persatuan
berkali-kali mengalami gangguan dan kerenggangan.

2.

3.

4.
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5.

6.

Konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat
dapat digolongkan ke dalam konflik ideologi dan konflik
politik. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi
dalam masyarakat, salah satu contohnya adalah
peristiw G30S/PKI. Sedangkan konflik politik adalah
konflik yang terjadi akibat perbedaan kepentingan
dalam memperoleh kekuasaan. Salah satunya adalah
bentrokan menolak kebijakan pemerintah atau
menuntut sesuatu.
Berdasarkan jenisnya konflik dalam masyarakat dapat
dikelompokkan menjadi konflik antarsuku, antaragama,
antarras, dan antar golongan.
1) Konflik antarsuku
Konflik antarsuku adalah suatu pertentangan
antara suku yang satu dengan suku yang
lain. Perbedaan suku seringkali juga memiliki
perbedaan adat istiadat, budaya, sistem
kekerabatan, norma sosial dalam masyarakat.
Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini
dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.
2) Konflik antaragama
Konflik antaragama adalah suatu pertentangan
antarkelompok yang memiliki keyakinan atau
agama brbeda. Konflik ini bisa terjadi antara
agama yang satu dengan agama yang lain, atau
antara kelompok dalam agama tertentu.
3) Konflik antarras
Konflik antarras adalah suatu pertentangan
antara ras yang satu dengan ras yang lain.
Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis
yaitu memperlakukan orang berbeda-beda
berdasarkan ras.
4) Konflik antargolongan
Konflik antargolongan adalah suatu pertentangan
antar kelompok dalam masyarakat atau golongan
dalam masyarakat. Golongan atau kelompok
dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar
pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan
sebagainya.
Adapun beberapa dampak negatif konﬂik, di antaranya
sebagai berikut.
1) Perpecahan di masyarakat
Dengan terjadinya konﬂik mengakibatkan
perpecahan dalam suatu kelompok, komunitas
atau perkumpulan tersebut. Perpecahan yang
terjadi akibat konﬂik tersebut menimbulkan
berbagai perasaan yang tidak senang, rasa
benci, sehingga kerukunan dan kedamaian dalam
masyarakat tersebut akan terganggu, hidup
tidak tenang dan penuh rasa curiga satu dengan
yang lainnya.
2) Kerugian harta benda dan korban manusia
Pada saat terjadinya konﬂik, emosi yang tidak
terkendali sering melakukan tindakan dan
perbuatan yang merusak barang dan benda
yang ada di sekitarnya sebagai pelampiasannya.
Bahkan, bukan hanya harta benda yang hancur
akibat konﬂik, banyak terjadi peristiwa konﬂik
yang mengakibatkan banyak sekali korban
manusia baik yang luka-luka maupun yang sampai
meninggal dunia.
3) Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada
Adanya konﬂik mengakibatkan hancurnya nilai
nilai luhur yang selama ini kita bangun bersama
menjadi pudar misalnya semngat kekeluargaan,
rasa solidaritas, dan tenggang rasa serta
solidaritas sosial yang ada menjadi hilang.
Dengan konﬂik yang ada mengakibatkan rasa
benci, dendam, dan permusuhan.

4)

Perubahan kepribadian
Konﬂik yang terjadi juga mengakibatkan
perubahan kepribadian pada diri seseorang.
Misalnya seseorang yang dulunya baik, sopan
dan santun dapat berubah menjadi pemarah,
pendendam dan brutal. Hal tersebut terjadi
akibat peristiwa konﬂik yang dialaminya sehingga
memengaruhi kepribadiannya akibat situasi dan
kondisi lingkungannya yang sedang mengalami
konﬂik.
7. Abitrasi suatu perselisihan yang langsung dihentikan
oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan
diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak.
8. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan
organisasi social merupakan usaha antropologi
untuk memahami bagaimana manusia membentuk
masyarakat melalui berbagai kelompok sosial.
Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat
kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturanaturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam
lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke
hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar
adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat
dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan
digolongkan ke dalam tingkatantingkatan lokalitas
geografis untuk membentuk organisasi social dalam
kehidupannya.
Kekerabatan berkaitan dengan pengertian tentang
perkawinan dalam suatu masyarakat karena
perkawinan merupakan inti atau dasar pembentukan
suatu komunitas atau organisasi sosial.
9. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan
hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat
peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian
awal para antropolog dalam memahami kebudayaan
manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai
suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan
sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi
yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan
tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam
peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan
kebudayaan fisik.
10. Menghilangkan sifat konsumtif dan lebih bersikap
hemat untuk sumber daya alam yang belum ditemukan
penggantinya atau lebih kreatif untuk menciptakan
barang pengganti, sehingga dengan peningkatan
kebutuhan dan sumber daya alam mampu berjalan
dengan seimbang.

Perangkat Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

25

26
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Pembelajaran
Mengamati
•
Membaca berbagai sumber tentang
pengertian cinta tanah air
•
Melihat  video/film/gambar tentang perilaku
cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari.
Menanya
•
Mengidentifikasikan pertanyaan tentang
makna bela negara dalam konteks NKRI
•
M e n g a j u k a n    p e r t a n y a a n d e n g a n
menggunakan High Order Thinking Skills
(HOTS) tentang contoh perilaku cinta tanah
air dalam kehidupan sehari-hari
Mencoba
•
Mengumpulkan infromasi dari berbagai
sumber tentang makna bela negara dalam
konteks NKRI
•
Menentukan sumber data dan pelaksanaan
bela negara dalam konsteks NKRI
Menalar/Mengasosiasi
•
Menyimpulkan tentang makna bela negara
dalam konteks NKRI
•
Menganalisis mengenai contoh perilaku
cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari
Mengomunikasikan
•
Menyajikan hasil telaah tentang peran
warga negara dalam upaya bela negara
•
Melaporkan hasil pengamatan tentang
perilaku warga negara yang menunjukkan
rasa cinta tanah air

Materi pokok

CINTA TANAH AIR
A. Pengertian
Cinta Tanah Air
B. Bela Negara
dalam Konteks
NKRI
C. Perilaku Cinta
Tanah Air dalam
Kehidupan
Sehari-hari

1.6 Menunjukkan perilaku orang
beriman dalam mencintai
tanah air dalam konteks
Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2.6 Mengutamakan sikap disiplin
sebagai warga negara
sejalan dengan konsep
bela negara dalam konteks
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
3.6 Mengkreasikan konsep cinta
tanah air/bela negara dalam
konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
4.6 M e n g o r g a n i s a s i k a n
kegiatan lingkungan yang
mencerminkan konsep cinta
tanah air dalam konteks
kehidupan sehari-hari.

Alokasi
waktu

12 JP
Sikap:
•
Perilaku dan sikap
peserta didik dalam
proses pembelajaran.
•
Jurnal dan penilaian
teman sejawat, untuk
mengetahui makna
cinta tanah air
Pengetahuan:
•
Tes digunakan untuk
menilai hasil belajar
secara individu
tentang makna bela
negara dalam konteks
NKRI
Keterampilan:
•
Po r t o f o l i o u n t u k
menilai hasil pekerjaan
baik individu maupun
kelompok tentang
perilaku cinta tanah
air dalam kehidupan
sehari-hari

Penilaian

•

•

•

Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
SMP/MTs Kelas
IX, Jakarta:
Kemdikbud
Buku Ayo Belajar
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
SMP/MTs Kelas
IX, PT Pratama
Mitra Aksara
Referensi atau
Internet sesuai
materi pokok

Penilaian

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

: SMP/MTs
: IX/2

Kompetensi dasar

4.

3.

1.
2.

Satuan Pendidikan
Kelas/semester
Kompetensi Inti

BAB 3 BELA NEGARA DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
SILABUS

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 3
Sekolah			:
Mata Pelajaran		
:
Kelas/Semester
:
Alokasi Waktu		
:

......................
PPKn
IX /2
12 Jam Pelajaran

A.

KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya
diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B.

KOMPETENSI DASAR
1.6 Menunjukkan perilaku orang beriman dalam mencintai tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2.6 Mengutamakan sikap disiplin sebagai warga negara sejalan dengan konsep bela negara dalam konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia
3.6 Mengkreasikan konsep cinta tanah air/bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan
sehari-hari.

C.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi berikut ini, diharapkan siswa dapat :
1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku orang beriman dalam mencintai tanah air dan bangsa.
2. Mengembangkan sikap disiplin sebagai warga negara dalam upaya bela negara.
3. Menjelaskan pentingnya memiliki kesadaran cinta tanah air dan bangsa.
4. Menampilkan berbagai kegiatan lingkungan yang mencerminkan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari.

D.

PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER
Semangat kebangsaan, demokratis, saling menghargai, kerja sama, toleransi, mengutamakan kepentingan umum,
disiplin, bertanggung jawab.

E.

MATERI PEMBELAJARAN
CINTA TANAH AIR
A. Pengertian Cinta Tanah Air
B. Bela Negara dalam Konteks NKRI
C. Perilaku Cinta Tanah Air dalam Kehidupan Sehari-hari

F.

METODE PEMBELAJARAN
1. Informasi
2. Diskusi
3. Penugasan.

G.

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
1. Kegiatan Awal
a.
Siswa mengulas kembali tentang perilaku cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari.
b.
Memotivasi akan pentingnya menguasai materi dengan baik, untuk membantu siswa dalam memahami
perilaku cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kegiatan Inti
a.
Mengamati
1) Membaca berbagai sumber tentang pengertian cinta tanah air
2) Melihat  video/film/gambar tentang perilaku cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari.
b.
Menanya
1) Mengidentifikasikan pertanyaan tentang makna bela negara dalam konteks NKRI
2) Mengajukan pertanyaan dengan menggunakan High Order Thinking Skills (HOTS) tentang contoh
perilaku cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari
c.
Mencoba
1) Mengumpulkan infromasi dari berbagai sumber tentang makna bela negara dalam konteks NKRI
2) Menentukan sumber data dan pelaksanaan bela negara dalam konsteks NKRI
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d.

3.

Mengasosiasikan
1) Menyimpulkan tentang makna bela negara dalam konteks NKRI
2) Menganalisis mengenai contoh perilaku cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari
e.
Mengomunikasikan
1) Menyajikan hasil telaah tentang peran warga negara dalam upaya bela negara
2) Melaporkan hasil pengamatan tentang perilaku warga negara yang menunjukkan rasa cinta tanah
air
Kegiatan Akhir
Guru menyimpulkan kegiatan hari itu.
a.
Dengan bimbingan guru, siswa diminta untuk membuat rangkuman materi
b.
Guru memberikan tugas rumah.

H.

SUMBER BELAJAR
1. Buku paket PPKn Kelas IX SMP/MTs Kemendikbud
2. Buku-buku PPKn Kelas IX  SMP/MTs  penunjang yang relevan
3. Buku Ayo Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas IX, PT Pratama Mitra Aksara
4. Media massa cetak/elektronik
5. Buku referensi lain yang relevan
6. Informasi dari media massa dan internet.

I.

PENILAIAN
1. Teknik/jenis: Tugas kelomopk, kuis dan tugas individu      
2. Bentuk instrumen: pertanyaan lisan dan tertulis
3. Instrumen/soal: Tes pilihan ganda, uraian, dan penugasan.

..............................,..................................
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Mengetahui,
Kepala Sekolah									

Guru Mata Pelajaran

__________________________						
NIP.											

__________________________
NIP.
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Kunci Jawaban dan Pembahasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk SMP/MTs Kelas IX Semester 2 Kurikulum 2013
Bab 3 BELA NEGARA DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Makna Bela Negara dan Peraturan PerundangUndangan yang Mengatur Bela Negara
Latihan
1. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara
yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam
menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang
pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran
bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada
negara dan kesediaan berkorban membela negara.
Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling
halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan
baik sesama warga negara sampai bersama-sama
menangkal ancaman nyata musuh bersenjata.
Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat
yang terbaik bagi bangsa dan negara.
2. Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan
non fisik. Secara fisik dengan mengangkat senjata
menghadapi serangan atau agresi musuh, secara non
fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk
mempertahankan Negara dengan cara meningkatkan
rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan
bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah
air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa
dan negara.
3. Pasal 30 ayat (5) menjelaskan bahwa: “Susunan dan
kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya,
syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara, serta halhal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur
dengan undang-undang”.
4. Berikut adalah peran dari TNI.
(1) Tentara Nasional Indonesia merupakan alat
negara yang berperan sebagai alat pertahanan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Tentara Nasional Indonesia, sebagai Alat
Pertahanan Negara, bertugas pokok menegakkan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
serta melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara.
(3) Tentara Nasional Indonesia melaksanakan tugas
negara dalam penyelenggaraan wajib militer
bagi warga negara yang diatur dengan undangundang.
5. Berikut adalah Undang-Undang yang mengatur bela
negara.
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara.
3) Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia.

4)

A.

5)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia pasal 68, yang menyatakan
bahwa setiap warga negara wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa
pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak
diotonomikan kepada pemerintah daerah.

B.

Perjuangan Mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Latihan
1. Insiden Bendera terjadi di Surabaya pada tanggal
19 September 1945 di Hotel Yamato, Tunjungan,
Surabaya. Beberapa orang Belanda bertindak
gegabah, mereka mengibarkan bendera Belanda
Merah Putih Biru di tiang bendera Hotel Yamato.
Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat
yang kemudian menyerbu hotel itu dan menurunkan
bendera tersebut serta merobek bendera yang
berwarna biru dan mengibarkan kembali sebagai
bendera Merah Putih.
Insiden Bendera ini terjadi sebulan setelah kemerdekaan
diproklamasikan. Heroisme rakyat tersulut saat
orang-orang Belanda mulai memprovokasi keadaan
dengan mengibarkan bendera Merah Putih Biru pada
tiang di atas hotel. Tanpa dikomando, rakyat dari
segala penjuru datang dan menaiki hotel itu untuk
merobek warna biru pada bendera tersebut. Saat itu
tanggal 19 September 1945 rakyat menyerbu Hotel
”Oranje” di Tunjungan. Hotel itu merupakan markas
marinir Belanda yang dipimpin Kolonel Hoyer. Dari
sinilah, ia mulai memberikan instruksi kepada Jenderal
Iwabe, pada Panglima Jepang di Jawa Timur.
2. Tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam Pertempuran
5 Hari di Semarang :
a)
Mr. Wongsonegoro selaku Gubernur Jawa Tengah
waktu itu (dia sempat ditahan tentara Jepang)
b)
Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Dinas
Pusat Purusara
c)
Dr. Sukaryo dan Sudanco Mirza Tokoh indonesia
(ditangkap tentara Jepang bersama dengan Mr.
Wongsonegoro)
d)
Mayor Kido pimpinan Kido Butai yang memiliki
sebuah markas di Jalan Jatingaleh
e)
drg. Sunarti. Sesosok wanita gigih (isteri Dr.
Karyadi)
f)
Jendral Nakamura, Sosok Jendral dari Jepang
yang berhasil ditangkap oleh TKR di Magelang.
3. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah
pimpinan Brigadir Jenderal A W.S. Mallaby mendarat
di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Brigade ini
merupakan bagian dari Divisi India ke-23 di bawah
pimpinan Jenderal D.C. Hawthorn. Mereka mendapat
tugas melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan
tawanan Sekutu. Pasukan ini berkekuatan 6.000
personel, di mana perwira-perwiranya kebanyakan
orang-orang Inggris dan prajuritnya orang-orang
Gurkha dari Nepal yang telah berpengalaman perang.
Rakyat dan pemerintah Jawa Timur di bawah pimpinan
Gubernur R.M.T. A. Suryo semula enggan menerima
kedatangan Sekutu. Kemudian antara wakil-wakil
Pemerintah RI dan Brigjen A.W.S. Mallaby mengadakan
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pertemuan yang menghasilkan kesepakatan sebagai
berikut.
1) Inggris berjanji mengikutsertakan Angkatan
Perang Belanda.
2) Disetujui kerja sama kedua belah pihak untuk
menjamin keamanan dan ketenteraman.
3) Akan dibentuk kontak biro agar kerja sama
berjalan lancar.
4) Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang.
O l e h ka r e n a i t u , p i h a k R e p u b l i k I n d o n e s i a
memperkenankan tentara Inggris memasuki kota
dengan syarat hanya objek-objek yang sesuai dengan
tugasnya yang boleh diduduki, seperti kamp-kamp
tawanan. Namun dalam perkembangan berikutnya,
pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada tanggal 26
Oktober 1945 malam hari satu pleton field security
section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan
penyerangan ke Penjara Kalisosok untuk membebaskan
Kolonel Huiyer (seorang Kolonel Angkatan Laut
Belanda) bersama kawan-kawannya. Tindakan
Inggris dilanjutkan dengan menduduki Pangkalan
Udara Morokrembangan, Pelabuhan Tanjung Perak,
Kantor Pos Besar, Gedung Bank Internasional, dan
objek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945,
pukul 11.00 pesawat terbang Inggris menyebarkan
pamflet-pamflet. Pamflet-pamflet tersebut perintah
agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang
dirampasnya dari tangan Jepang. Pemerintah Republik
Indonesia berusaha menanyakan hal tersebut kepada
Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, tetapi ia mengakui
mengetahui tentang pamflet tersebut.
Beberapa objek vital berhasil direbut kembali oleh
para pemuda. Bahkan pemimpin pasukan Sekutu
Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby berhasil ditawan
oleh para pemuda. Melihat kenyataan seperti
itu, komandan pasukan sekutu hubungi Presiden
Soekarno untuk mendamaikan perselisihan antara
pemuda dengan asukan Inggris di sana. Pada tanggal
30 Oktober 1945, Presiden Soekarno, Hatta,
dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk
mendamaikan perselisihan itu. Perdamaian berhasil
dicapai, tetapi setelah sekembalinya Soekarno
dan rombongan ke Jakarta, pertempuran kembali
terjadi dan menewaskan Jenderal A.W.S. Mallaby.
Pasukan Inggris nyaris hancur, kemudian mereka
meminta bantuan dari Devisi V di bawah pimpinan
Mayor Jendral Mansergh dengan kekuatan 24.000
orang. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris
mengeluarkan ultimatum yang berisi ancaman akan
menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan
udara apabila orang-orang Indonesia Surabaya tidak
menaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan
instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa
Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang
selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945,
pukul 06.00 pagi pada tempat yang telah ditentukan.
Mereka diharuskan datang dengan tangan di atas
kepala, dan kemudian menandatangani dokumen yang
tersedia sebagai tanda menyerah tanpa syarat.
Oleh karena itu, rakyat Surabaya menolak ultimatum
tersebut secara resmi melalui pernyataan Gubernur
Suryo. Akibat penolakan ultimatum tersebut, maka
meletuslah pertempuran pada tanggal 10 November
1945. Melalui siaran radio yang dipancarkan dari Jl.
Mawar No. 4 Bung Tomo membakar semangat juang
arek-arek Surabaya. Kontak senjata pertama terjadi di
Perak sampai pukul 18.00. Pasukan Sekutu di bawah
pimpinan Jenderal Mansergh mengerahkan satu Divisi
Infantri sebanyak 10.000–15.000 orang dibantu
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4.

5.

tembakan dari laut oleh kapal perang penjelajah
“Sussex” serta pesawat tempur “Mosquito” dan
“Thunderbolt”.
Dalam pertempuran di Surabaya tersebut, seluruh
unsur kekuatan rakyat bahu membahu, baik dari
TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI,
PTKR, maupun TKR laut di bawah pimpinan Komandan
Pertahanan Kota yaitu Soengkono. Pada pertempuran
yang berlangsung sampai akhir November 1945 ini,
rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota
Surabaya dari gempuran Inggris walaupun jatuh
korban yang banyak dari pihak Indonesia. Oleh karena
itu, setiap tanggal 10 November bangsa Indonesia
memeringati sebagai Hari Pahlawan. Hal ini sebagai
penghargaan atas jasa para pahlawan di Surabaya
yang mempertahankan tanah air Indonesia dari
kekuasaan asing.
Pada tanggal 17 Oktober 1945, pasukan Sekutu
mendarat di Bandung. Pada waktu itu, para pemuda
dan pejuang di kota Bandung sedang gencargencarnya merebut senjata dan kekuasaan dari
tangan Jepang. Oleh Sekutu, senjata dari hasil
pelucutan tentara Jepang supaya diserahkan
kepadanya. Bahkan pada tanggal 21 November 1945,
Sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung
bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia
paling lambat tanggal 29 November 1945 dengan
alasan untuk menjaga keamanan. Oleh para pejuang,
ultimatum tersebut tidak diindahkan sehingga sejak
saat itu sering terjadi insiden dengan pasukanpasukan Sekutu.
Sekutu mengulangi ultimatumnya pada tanggal
23 Maret 1946 yakni agar TRI meninggalkan kota
Bandung. Adanya ultimatum ini, maka Pemerintah
Republik Indonesia di Jakarta menginstruksikan
agar TRI mengosongkan kota Bandung, akan tetapi
dari markas TRI di Yogyakarta menginstruksikan
agar kota Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya,
para pejuang Bandung meninggalkan kota Bandung
walaupun dengan berat hati. Sebelum meninggalkan
kota Bandung, terlebih dahulu para pejuang Republik
Indonesia menyerang ke arah kedudukan-kedudukan
Sekutu sambil membumihanguskan kota Bandung
bagian selatan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan
Bandung Lautan Api.
Meskipun pihak Indonesia telah mengosongkan
Bandung Utara, tapi Sekutu menuntut pengosongan
sejauh 11 km. Hal itu menyebabkan rakyat Bandung
marah. Mereka kemudian melakukan aksi pertempuran
dengan membumihanguskan segenap penjuru Bandung
Selatan. Bandung terbakar hebat dari batas timur
Cicadas sampai batas barat Andir. Satu juta jiwa
penduduknya mengungsi ke luar kota pada tanggal
23 dan 24 Maret 1946 meninggalkan Bandung yang
telah menjadi lautan api.
Sementara itu, benteng NICA di Dayeuh Kolot,
Bandung Selatan dikepung oleh para pejuang Bandung.
Kemudian, muncul pemuda bernama Muhammad Toha
yang berjibaku untuk menghancurkan gudang mesiu
dengan membawa alat peledak. Gudang mesiu milik
NICA itu hancur dan Toha gugur dalam menunaikan
tugasnya. Peristiwa itu difilmkan dengan judul Toha
Pahlawan Bandung Selatan.
Bulan Agustus 1946 pemerintah Belanda melakukan
usaha lain untuk memecah beliau wilayah Repbulik
Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menunjuk tiga
orang komisi jenderal datang ke Jawa dan membantu
Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil
republik. Konferensi kedua belah pihak diadakan pada
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bulan Oktober dan November di bawah pimpinan
netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn.
Konferensi tersebut di bukit Linggarjati dekat Cirebon.
Setelah mengalami tekanan berat terutama Inggris
dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal
15 November 1946 yang hasilnya antara lain sebagai
berikut.
1) Belanda mengakui secara de facto Republik
Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang
meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura.
2) Belanda harus meninggalkan wilayah de facto
(RI) paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
3) Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk
Negara RIS.
4) Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung
dalam commonwealth/persemakmuran IndonesiaBelanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai
kepala uni.
Dalam perundingan Linggarjati, Indonesia diwakili oleh
Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut
komisi jenderal dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn
dengan anggota H.J. Van Mook dan Lord Killearn
dari Inggris yang bertindak sebagai mediator dalam
perundingan ini. Pelaksanaan hasil perundingan
Linggarjati tidak berjalan mulus. Pada tanggal
20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook
akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat
lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli
1947, meletuslah Agresi Militer I. Hal ini merupakan
akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia
dan Belanda.
Agresi Militer Belanda I terhadap Indonesia mendapatkan
kecaman dan reaksi keras dari dunia internasional.
Aksi militer yang dilakukan Belanda terhadap Republik
Indonesia tersebut merupakan suatu ancaman terhadap
perdamaian dunia. Dewan Keamanan PBB yang mulai
memerhatikan masalah Indonesia-Belanda akhirnya
menyetujui usul Amerika Serikat, untuk mengawasi
penghentian permusuhan dengan membentuk suatu
badan komisi jasa-jasa baik yang kemudian disebut
dengan Komisi Tiga Negara (KTN).
C.

Semangat dan Komitmen Persatuan dan Kesatuan
Nasional dalam Mengisi dan Mempertahankan NKRI
Latihan
1. Semangat kebangsaan merupakan perpaduan
atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham
kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan yang
tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman
terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa akan dapat
dielakkan. Dari semangat kebangsaan, akan mengalir
rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban,
dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa
kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat
kebangsaan suatu bangsa. Semangat rela berkorban
adalah kesediaan untuk berkorban demi kepentingan
yang besar atau demi negara dan bangsa telah
mengantarkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Bagi
bangsa yang ingin maju dalam mencapai tujuannya,
selain memiliki semangat rela berkorban, juga harus
didukung dengan jiwa patriotik yang tinggi. Jiwa
patriotik akan melekat pada diri seseorang, manakala
orang tersebut tahu untuk apa mereka berkorban.
Semangat kebangsaan harus ditumbuhkan, khususnya
bagi generasi-generasi penerus bangsa diperlukan
prinsip-prinsip patriotisme dan nasionalisme sejak
dini. Tujuannya adalah agar nilai-nilai tersebut
sungguh-sunguh dihayati oleh segenap warga negara,
baik dalam kehidupan pribadi, maupun kehidupan

2.

3.

4.

5.

sosial. Jika warga negara mencintai negaranya, maka
mereka akan rela berkorban untuk kepentingan bangsa
dan negara.
Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan
negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab guna
tercapainya kesejahteraan rakyat, dalam pengambilan
kebijakan politik harus tetap mengutamakan
kepentingan rakyat, menjaga keutuhan wilayah, dan
menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa,
menjalankan kehidupan kenegaraan yang dijiwai nilainilai Pancasila, menjadi teladan bagi rakyat dalam
bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana,
cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil
keputusan, dan menjalankan kebijaksanaan negara
dalam kerangka pelaksanaan nilai-nilai demokrasi.
Bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih
cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas,
tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang
merugikan masyarakat, negara dan orang tua,
seperti misalnya menghindari perbuatan merusak
lingkungan, tidak melakukan perkelahian antarpelajar,
antinarkoba, antikekerasan terhadap sesama dengan
tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai nilai-nilai
Pancasila, melestarikan kehidupan yang demokratis
dalam keberagaman dengan tetap menjunjung tinggi
semangat Bhineka Tunggal Ika.
Indonesia adalah negara yang menganut ideologi
Pancasila, sehingga sebagai warga negara sudah
seharunya mampu memahami berbagai nilai-nilai yang
terkandung dalam sial-sila Pancasila dan juga mampu
mengamalkan dalam berbagai kehidupan sehari-hari.
Contoh wujud partisipasi warga negara dalam bidang
ideologi yaitu percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dan juga taat menjalankan ibadah sesuai
dengan ajaran agama yang dianut, menghormati
dan mencintai antar umat manusia, mempererat
persatuan dan kesatuan, mengutamakan musyawarah
dan lain sebagainya.
Setiap warga negara dapat ikut secara aktif dalam
kegiatan berikut.
1) Bela negara dalam arti luas sesuai dengan
kemampuan dan profesi masing-masing.
2) Senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan
wilayah atau lingkungan tempat tinggalnya.
3) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
demi tetap tegaknya NKRI.
4) Menjaga stabilitas dan keamanan nasional agar
pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai
dengan rencana.

Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. d.
sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai
kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup
bangsa dan negara
Pembahasan:
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara
yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan
hidup bangsa dan negara
2. d.
merupakan kegiatan untuk memperoleh
kehormatan dari negara
Pembahasan:
Berikut merupakan alasan tentang pentingnya upaya
pembelaan negara dilakukan oleh setiap warga negara
Indonesia.
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a.
b.
c.

Menjaga keutuhan wilayah negara.
Mempertahankan negara dari berbagai ancaman.
Merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga
negara.
3. a.
pertahanan
Pembahasan:
Fungsi negara yang terutama berkaitan langsung
untuk mewujudkan tujuan NKRI ”melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia” adalah bidang pertahanan.
4. d.
UU RI No. 20 Tahun 2003
Pembahasan:
Berikut merupakan dasar hukum kewajiban membela
negara bagi setiap warga negara.
a.
Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.
b.
Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
c.
UU RI No. 3 Tahun 2002.
5. a.
agresi militer
Pembahasan:
Berikut merupakan ancaman terhadap kehidupan
bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara
ancaman bersifat non tradisional.
a.
Perdagangan narkotika dan obat terlarang.
b.
Penyelundupan.
c.
Penangkapan ikan secara ilegal.
6. a.
Pendidikan Kewarganegaraan
Pembahasan:
Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga
negara dalam upaya pembelaan negara bagi
para siswa terutama melalui pendidikan tentang
kewarganegaraan.
7. a.
pendidikan kewarganegaraan
Pembahasan:
Para nelayan dan petani dengan menyediakan
pangan nasional, para medis menjaga kesehatan
masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan
dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan,
yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan
negara melalui pendidikan kewarganegaraan.
8. c.
ikut perkelahian antarsekolah
Pembahasan:
Berikut merupakan perbuatan yang nyata dapat
dilakukan para siswa dalam upaya pembelaan negara
di lingkungan masing-masing.
a.
Menjaga lingkungan rumah , sekolah dan
masyarakat agar tetap bersih dan sehat
b.
Tidak menjadi pengguna narkotik dan obat
terlarang serta melapor ke pihak guru atau
aparat keamanan apabila melihat adanya
penjualan atau pemakainya
9. c.
menganggap derajat bangsanya yang paling
unggul, sedangkan derajat bangsa lain rendah
Pembahasan:
Sudah jelas pada soal.
10. a.
Linmas
Pembahasan:
Organisasi keselamatan masyarakat yang berfungsi
untuk menanggulangi bencana perang, bencana alam
dan memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan
kerugian jiwa dan harta adalah Linmas
11. d.
menunjukkan kepada dunia internasional bahwa
pemerintah Indonesia masih berlangsung
Pembahasan:
Sebelum pasukan Belanda menangkap pemimpinpemimpin RI, Presiden Soekarno telah
menginstruksikan kepada Menteri Kemakmuran
Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk
Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). PDRI
berkedudukan di Bukittinggi, Sumatra Barat dengan
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

tujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa
pemerintah Indonesia masih berlangsung.
b.
Amir Syarifuddin
Pembahasan:
Perundingan Renville dilaksanakan di atas Geladak
Kapal Renville milik Amerika Serikat tanggal 17
Januari 1948. Dalam perundingan tersebut,
pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri
Amir Syarifuddin. Adapun Belanda diwakili oleh Abdul
Kadir Widjojoatmodjo.
b.
ancaman
Pembahasan:
Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam
maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
d.
kemiskinan dan kesenjangan sosial
Pembahasan:
Bentuk-bentuk ancaman dan gangguan , seperti
separatisme, pemberontakan , ancaman, dan gangguan
terhadap objek vital nasional, ancaman terhadap
keamanan Presiden dan Wakil Presiden, beserta
keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara
dan perwakilan pemerintah asing di Indonesia, termasuk
dampak bencana alam, tergolong ke dalam domain
fungsi pertahanan negara yang melibatkan unsur-unsur
pertahanan baik militer maupun nirmiliter.
a.
keamanan tradisional
Pembahasan:
Ancaman keamanan tradisional yaitu ancaman
yang berbentuk kekuatan militer negara lain yang
membahayakan kemerdekaan, kedaulatan dan
kebutuhan wilayah NKRI. Dalam menghadapi ancaman
terhadap kedaulatan dan kebutuhan wilayah, kebijakan
pertahanan Indonesia tetap mengacu pada prinsip
sebagai bangsa yang cinta damai tetapi lebih
cinta kemerdekaan, yaitu mengutamakan tindakan
pencegahan dengan mengoptimalkan upaya diplomatic
dalam kerangka Confidence Building Measure (CBM)
dan Preventive Diplomacy. Penggunaan kekuatan
militer untuk tujuan perang merupakan tindakan
terpaksa yang harus dilakukan sebagai jalan terakhir
apabila cara-cara damai tidak membuahkan hasil.
b.
keamanan nontradisional
Pembahasan:
Ancaman keamanan nontradisional yaitu ancaman
yang terjadi akibat dinamika politik di sejumlah negara
serta kesenjangan ekonomi dunia yang makin lebar
telah menyebabkan kondisi timpang yang lambat laun
berkembang dan menjalar melampaui batas-batas
negara. Ancaman keamanan non tradisional yang
timbul  di dalam negeri dengan motivasi separatisme,  
akan dihadapi dengan mengedepankan cara-cara
dialogis.
c.
ancaman globalisasi
Pembahasan:
Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam
negeri, antara lain sebagai berikut.
a.
Disintegrasi bangsa, melalui gerakan-gerakan
separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau
pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah
terhadap kebijakan pemerintah pusat.
b.
Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan
ekonomi dan pelanggaran Hak Azasi Manusia
yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru
hara/ kerusuhan massa.
c.
Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan
ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai
dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa
Indonesia.
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d.

Potensi konflik antar kelompok/golongan baik
perbedaan pendapat dalam masalah politik,
maupun akibat masalah SARA.
e.
Makar atau penggulingan pemerintah yang
sah dan konstitusional. Di masa transisi ke
arah demokrasi sesuai tuntutan reformasi,
potensi konflik antar kelompok/golongan dalam
masyarakat sangatlah besar. Perbedaan
pendapat justru merupakan esensi dari
demokrasi akan menjadi potensi
konflik yang
serius apabila salah satu pihak berkeras dalam
mempertahankan pendapat atau pendiriannya,
sementara pihak yang lain berkeras memaksakan
kehendaknya.
18. b.
potensi konflik antar kelompok/golongan akibat
masalah SARA
Pembahasan:
Potensi ancaman dari luar tampaknya akan lebih
berbentuk upaya menghancurkan moral dan budaya
bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran
narkoba, atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang
memengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi
muda, dan merusak budaya bangsa. Potensi ancaman
lainnya adalah dalam bentuk “penjarahan” sumber daya
alam melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak
terkontrol, sehingga merusak lingkungan, seperti illegal
loging, illegal fishing, dan sebagainya.
19. d.
Wawasan Nusantara
Pembahasan:
Dengan Wawasan Nusantara, kedudukan manusia
Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan
politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan
keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia
merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa
dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam
mencapai cita-cita pembangunan nasional.
20. a.
Bhinneka Tunggal Ika
Pembahasan:
Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa
bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas
berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan
yang majemuk. Hal itu mewajibkan kita bersatu
sebagai bangsa Indonesia.
21.   c.   memperkuat individualisme
Pembahasan:
Dari semangat kebangsaan akan mengalir rasa
kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban,
dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa
kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat
kebangsaan suatu bangsa. Semangat rela berkorban
adalah kesediaan untuk berkorban demi kepentingan
yang besar atau demi negara dan bangsa telah
mengantarkan bangsa Indonesia untuk merdeka.
22. b.
mengutamakan kepentingan golongan
Pembahasan:
Keterampilan bernegara salah satunya diwujudkan
dalam bentuk perilaku menghargai dan toleran terhadap
keberagaman bangsa Indonesia, memiliki semangat
kebangsaan, memahami makna nasionalisme, dan
patriotisme, serta mengamalkannya.
23. d.
nasionalisme
Pembahasan:
Nasionalisme adalah paham yang meletakkan
kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan
kepada negara dan bangsanya, dengan maksud bahwa
individu sebagai warga negara memiliki suatu sikap
atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan
pikirannya demi kemajuan, kehormatan dan tegaknya
kedaulatan negara dan bangsa.

24. c.
patriotisme
Pembahasan:
Patriotisme adalah semangat/jiwa cinta tanah air
yang berupa sikap rela berkorban untuk kejayaan dan
kemakmuran bangsanya. Patriotisme tidak hanya cinta
kepada tanah air saja, tapi juga cinta bangsa dan negara.
25. c.
mudah menyerah dan putus asa
Pembahasan:
Ciri-ciri patriotisme, antara lain sebagai berikut.
a.
Cinta tanah air.
b.
Rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa.
c.
Menempatkan persatuan, kesatuan dan
keselamatan bansga dan negara di atas
kepentingan pribaadi dan golongan.
d.
Bersifat pembaharuan.
e.
Tidak kenal meneyrah.
f.
Bangga sebagai bangsa Indonesia.
26. b.
masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang
majemuk
Pembahasan:
Nasionalisme dan patriotisme sangat penting bagi
kelestarian kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini
mengingat kondisi sebagai berikut.
a
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang
majemuk atau keanekaragaman dalam suku, ras,
golongan, agama, budaya, dan wilayah.
b.
Alam Indonesia berupa kepulauan Nusantara
terletak pada posisi silang yang dapat
mengandung kerawanan bahaya dari negara lain.
c.
Adanya bahaya disintegrasi (perpecahan bangsa)
dan gerakan separatisme (gerakan untuk
memisahkan diri dari suatu bangsa), apabila
pemerintah tidak bersikap bijaksana.
27. a.
berdasarkan Pancasila
Pembahasan:
Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang
berdasarkan Pancasila yang selalu menempatkan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan
pribadi dan golongan. Nasionalisme Indonesia
merupakan perasaan bangga/cinta terhadap bangsa
dan tanah airnya dengan tidak memandang bangsa lain
lebih rendah derajatnya. Dalam membina nasionalisme
harus dihindarkan paham kesukuan chauvinisme,
ekstrimisme, dan kedaulatan yang sempit.
28. c.
persatuan dan kesatuan Indonesia
Pembahasan:
Pembinaan nasionalisme juga perlu diperhatikan paham
kebangsaan yang mengandung pengertian persatuan
dan kesatuan Indonesia. Artinya, persatuan bangsa
yang mendiami wilayah Indonesia.
29. d.
masa sesudah Proklamasi Kemerdekaan
Pembahasan:
Perwujudan nasionalisme dan patriotisme bagi bangsa
Indonesia dapat dilihat dari perjalanan sejarah bangsa
Indonesia, antara lain sebagai berikut.
a.
Sebelum Masa Kebangkitan Nasional
Perjuangan bangsa Indonesia untuk membela
tanah air atau jiwa patriotism sebelum
kebangkitan nasional masih bersifat kedaerahan,
tergantung pada pemimpin, belum terorganisir,
dan tujuan perjuangan belum jelas.
b.
Masa Kebangkitan Nasional
Perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi bersifat
kedaerahan, tapi bersifat nasional. Perjuangan
dilakukan dengan cara organisasi modern, sejak
berdirinya Budi Utomo yang menjadi titik awal
kesadaran nasionalisme. Masa ini disebut angkatan
perintis, sebab disamping merintis kesadaran
nasional juga merintis berdirinya organisasi.
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c.

Masa Sumpah Pemuda
Sumpah pemuda merupakan tonggak sejarah
bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang jelas
dan tegas dalam menuntut kemerdekaan bagi
bangsa Indonesia. Sumpah pemuda mengandung
nilai yang sangat tinggi yaitu nilai persatuan dan
kesatuan yang merupakan modal perjuangan
untuk mencapai kemerdekaan. Masa ini disebut
angkatan penegas, sebab angkatan inilah yang
menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan
bangsa dalam berjuang mencapai kemerdekaan.
d.
Masa Proklamsi Kemerdekaan
Proklamasi kemerdekaan merupakan titik
kulminasi (puncak) perjuangan bangsa Indonesia,
juga merupakan wujud perjuangan yang
berdasarkan persatuan Indonesia. Oleh karena
itu, semangat kebangsaan, semangat persatuan
dan kesatuan bangsa yang mengantarkan
Indonesia mencapai tonggak sejarah yang paling
fundamental harus kita jaga dan kita pertahankan.
Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan
emas yang akan mengantarkan bangsa Indonesia
menuju cita-cita nasional yaitu masyarakat yang
merdeka, berdaulat, dil dan makmur.
30. a.
sebelum masa Kebangkitan Nasional
Pembahasan:
Perjuangan bangsa Indonesia untuk membela tanah
air atau jiwa patriotisme sebelum kebangkitan
nasional, masih bersifat kedaerahan, tergantung pada
pemimpin, belum terorganisir, dan tujuan perjuangan
belum jelas.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isian
saling memahami kepentingan keluarga
membelanya karena merupakan kewajiban
Pembukaan UUD 1945 alinea IV
mendaftarkan diri menjadi anggota TNI
ikut serta dalam Siskamling
rakyat TNI dan Polri
invasi dan pemberontakan yang terjadi di mana-mana
tercipta kehidupan yang harmonis, aman, dan damai
perlindungan masyarakat
partisipasi warga negara pada bangsa dan negara

C.
1.

Uraian
Berikut contoh prilaku yang menampilkan nilai-nilai
patriotisme dalam kehidupan sekolah, dapat dilakukan
melalui kegiatan.
a.
Melaksanakan upacara di lingkungan sekolah
secara khidmat.
b.
Menghayati dan memahami makna lagu-lagu
perjuangan.
c.
Mengaitkan setiap materi pembelajaran dengan
nilai-nilai kepahlawanan.
Berikut beberapa contoh prilaku yang menggambarkan
perwujudan nilai-nilai patriotisme dalam bidang politik,
di antaranya sebagai berikut.
a.
Senantiasa memelihara dan meningkatkan
persatuan dan kesatuan agar bangsa Indonesia
menjadi kokoh, kuat dan tangguh.
b.
Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c.
Mendukung dan melaksanakan kebijakan
pemerintahan.
Arti penting semangat persatuan dan kesatuan bagi
masyarakat di antaranya sebagai berikut.
a.
Kehidupan masyarakat akan tenteram dan damai
apabila dalam masyarakat terdapat persatuan
kesatuan.

2.

3.
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b.

Hilangnya konflik yang dapat memecah belah
masyarakat.
c.
Tu m b u h n y a s i ka p s a l i n g m e n g h o r m a t i ,
bekerjasama dan gotong royong dalam
masyarakat.
4. Contoh prilaku yang menampilkan nilai-nilai patriotisme
dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan
melalui kegiatan, antara lain sebagai berikut.
a.
Melaksanakan upacara hari-hari besar nasional
seperti hari kemerdekaan, kebangkitan nasional,
hari pahlawan, dan sebagainya
b
Mengamalkan sikap kesetiakawanan nasional di
lingkungan sekitar.
c.
Memelihara kerukunan dengan sesama warga
masyarakat.
5. Peristiwa Merah Putih di Manado (14 Februari 1946)
Timbulnya perlawanan dikarenakan sekutu melarang
rakyat mengibarkan bendera Merah Putih. Kemudian,
TKR dan eks anggota KNIL pro RI menyerbu tangsi
Teting dan mengambil bendera Belanda, merobek
warna birunya, kemudian mengibarkannya sebagai
bendera Merah Putih.
6. Semangat kebangsaan merupakan daya dorong dan
motivasi yang berperan kuat dalam tahap perjuangan
mengisi dan mempenahankan kemerdekaan dengan
pembangunan segala bidang.
7. Contoh perilaku yang menampilkan nilai-nilai
patriotisme dalam kehidupan keluarga, dapat dilakukan
melalui kegiatan, antara lain sebagai berikut.
a.
Menonton film-film perjuangan yang diputar di
televisi.
b.
Membaca buku-buku yang bertemakan perjuangan.
c.
Mengibarkan bendera merah putih di depan
rumah pada hari-hari besar nasional dengan baik
dan benar.
8. Peristiwa Palagan Ambarawa (21 November – 15
Desember 1945)
Pertempuran terjadi karena sekutu secara sepihak
membebaskan tawanan Belanda di Magelang dan
Ambarawa. Pada tanggal 12 – 15 Desember 1945,
TKR melancarkan serangan serempak di bawah pimpinan
Kolonel Sudirman dan berhasil memaksa Sekutu (Inggris)
mundur ke Semarang. Peristiwa ini diperingati setiap
tanggal 15 Desember sebagai Hari Infanteri.
9. Dalam upaya mempertahankan dan mengisi
kemerdekaan, Bangsa Indonesia selalu dihadapkan
pada ATHG, yaitu sebagai berikut.
a.
Ancaman, merupakan suatu hal atau usaha yang
bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan
yang dilakukan secara konsepsional, kriminal,
serta politik.
b.
Tantangan, merupakan suatu hal atau usaha
yang bertujuan atau bersifat menggugah
kemampuan.
c.
Hambatan, merupakan suatu hal atau usaha
berasal dari diri sendiri yang bertujuan
melemahkan atau menghalangi secara tidak
konsepsional.
d.
Gangguan, merupakan usaha dari luar yang
bertujuan melemahkan atau menghalangi secara
tidak konsepsional.
10. Pertempuran Laut di Teluk Cirebon (5 januari 1947).
Pertempuran laut ini terjadi setelah kapal perang
Belanda menyerang iring-iringan kapal RI yang kembali
dari latihan bersama (AD dan AL). dalam hal ini kapal
Belanda berhasil menenggelamkan KRI Gajah Mada
yang dipimpin oleh Letnan Samadikun.
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Kunci Jawaban dan Pembahasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk SMP/MTs Kelas IX Semester 2 Kurikulum 2013
Latihan Ulangan Akhir Semester
A.
1.

Pilihan Ganda
a.
integrasi
Pembahasan:
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui adanya
proses menuju integrasi.
2. c.
integrasi
Pembahasan:
Perbedaan suku bangsa disatukan oleh kesamaan
agama, perbedaan agama/suku disatukan oleh
kesamaan daerah, dan seterusnya. Secara sosiologis,
struktur sosial dapat mempermudah integrasi.
3. c.
nasionalisme
Pembahasan:
Perbedaan suku bangsa telah terakomodasi dalam
semangat nasionalisme.
4. a.
mempersatukan pendapat
Pembahasan:
Peranan bahasa nasional dalam pergaulan antarsuku
bangsa, seperti berikut.
a.
Alat untuk mengembangkan kesenian.
b.
Merupakan sarana pergaulan.
c.
Mempererat tali persaudaraan.
5. d.
fanatisme
Pembahasan:
Kemajemukan atau keberagaman agama, dapat
menjadi sumber munculnya perilaku primordial dalam
bentuk fanatisme.
6. b.
budaya pendatang mempengaruhi budaya lokal
Pembahasan:
Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan
yang berpengaruh t erhadap kebudayaan masyarakat
karena adanya suatu kontak antar kebudayaan yang
akan saling memengaruhi satu sama lain. Kontak
antar budaya tersebut memberikan pengaruh
terhadap beragamnya kebudayaan masyarakat.
7. a.
tidak dimanfaatkan oleh Sekutu untuk pertahanan
Pembahasan:
Pada tanggal 23–24 Maret 1946 para pejuang
meninggalkan Bandung. Namun, sebelumnya mereka
menyerang Sekutu dan membumihanguskan kota
Bandung. Tujuannya agar Sekutu tidak dapat menduduki
dan memanfaatkan sarana-sarana yang vital.
8. d.
Netherlands Indies Civil Administration
Pembahasan:
Nederlandsch Indië Civil Administratie atau
Netherlands-Indies Civil Administration (disingkat
NICA; lit. “Pemerintahan Sipil Hindia Belanda”) adalah
tentara sekutu yang bertugas mengontrol daerah
Hindia Belanda setelah Jepang menyerah tanpa syarat
kepada sekutu pada perang dunia II pada pertengahan
14 Agustus 1945.
9
a.
25-10-1945
Pembahasan:
Datangnya pasukan sekutu (AFNEI) ke Surabaya
pada tanggal 25 Oktober 1945, Brikade 49 di bawah
impinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby. Kedatangan
mereka adalah untuk melucuti senjata pasukan Jepang
dan menyelamatkan para interniran Sekutu.
10. a.
menggunakan kearifan lokal
Pembahasan:
Contoh kearifan lokal yang dapat kita jadikan referensi
dalam upaya mencarikan solusi atas permasalahan
antaretnis atau antar suku bangsa di Indonesia.

11. c.
tercela
Pembahasan:
Kejam dan sewenang-wenang merupakan perbuatan
tercela yang tidak boleh dilakukan kepada siapa pun
juga, karena bertentangan dengan nilai Pancasila.
12. a.
suku bangsa
Pembahasan:
Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan
dari golongan sosial lainnya karena memiliki ciri-ciri
paling mendasar dan umum berkaitan dengan asalusul dan tempat asal serta kebudayaan.
13. c.
ras
Pembahasan:
Salah satu dampak terbukanya letak geografis
Indonesia, banyak bangsa luar yang bisa masuk dan
berinteraksi dengan bangsa Indonesia. Misalnya,
keturunan Arab, India, Persia, Cina, Hadramaut, dan
lain-lain. Mereka saling berinteraksi dengan penduduk
pribumi dari waktu ke waktu. Bahkan ada di antaranya
yang mampu mendominasi kehidupan perekonomian
nasional. Misalnya, keturunan Cina.
14. d.
rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri
memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya
sifat-sifat yang umum universal dan abstrak
Pembahasan:
Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya adalah
sebagai berikut.
a.
Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri
memiliki makna yang terdalam menunjukkan
adanya sifat-sifat yang umum universal dan
abstrak karena merupakan suatu nilai.
b.
Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang
masa dalam kehidupan bangsa Indonesia baik
dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan
maupun dalam kehidupan keagamaan.
c.
Pancasila yang terkandung dalam pembukaan
UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang
mendasar, sehingga merupakan sumber dari
segala sumber hukum di Indonesia.
15. a.
mengutamakan penggunaan barang-barang
produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda
perekonomian
Pembahasan:
Nasionalisme Indonesia adalah perasaan bangga/
cinta terhadap bangsa dan tanah airnya dengan tidak
memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya.
B. Isian
1. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan
2. keadilan sosial
3. Ketuhanan Yang Maha Esa
4. kemanusiaan yang adil dan beradab
5. persatuan Indonesia
6. kemajemukan sosial dan kemajemukan budaya
7. kemajemukan sosial
8. kemajemukan budaya
9. budaya gotong-royong
10. heterogen
C. Uraian
1. Melalui wawasan nusantara, kedudukan masyarakat
Indonesia diletakkan dalam kerangka kesatuan politik,
budaya, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanan.
Dengan wawasan ini, manusia Indonesia merasa satu,
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2.

3.

4.
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sebangsa senasib sepenanggungan, dan setanah air,
serta memiliki satu tekad dalam mewujudkan cita-cita
pembangunan nasional.
Menurut para ahli sosiologi yaitu Parsons, Jorgensen,
dan Hernandez, konﬂik memiliki beberapa manfaat, di
antaranya sebagai berikut.
1) Konﬂik dapat meningkatkan kohesivitas kelompok.
2) Memunculkan isu-isu dan harapan-harapan yang
terpendam.
3) Memperjelas batas-batas dan norma-norma
kelompok.
4) Mempertegas tujuan yang hendak dicapai.
5) Bertambah kuatnya rasa solidaritas sesama
anggota kelompok. Hal ini biasanya terjadi
pada konﬂik antarkelompok, di mana anggota
masin-gmasing kelompok yang merasa memiliki
identitas yang sama bersatu menghadapi
ancaman yang datang dari luar kelompoknya.
6) Memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum
jelas atau belum tuntas untuk ditelaah.
7) Memungkinkan adanya penyesuaian kembali
norma-norma dan nilai nilai, serta hubunganh u b u n g a n s o s i a l d a l a m ke l o m p o k y a n g
bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu
atau kelompok.
8) Merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan
antarindividu dan antar kelompok.
9) Dapat membantu menghidupkan kembali normanorma lama dan menciptakan norma-norma yang
baru.
10) Dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai
keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam
masyarakat.
Membuka lapangan kerja dan lebih banyak mengadakan
padat karya, jadi dengan adapnya lapangan kerja yang
memadai dan lebih diutamakan padat karya maka
akan membantu untuk mengurangi pengganguran.
Sehingga yang tadinya tidak dapat pekerjaan sekarang
dapat bekerja dan bisa berproduktifitas. Dengan ini
maka juga akan berdampak pada pendapatan perkapita
suatu negara, karena semakin tingginya angkatan
kerja yang bekerja maka akan tinggi pula peningkatan
perkapitanya.
Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang
Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Berdasarkan pada Ketetapan Majelis
Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tentang
Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang berisi sebagai berikut.
Pasal 1
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah
sesuai dengan peran dan fungsi masingmasing.
Pasal 2
(1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara
yang berperan dalam pertahanan negara.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
alat negara yang berperan dalam memelihara
keamanan.
(3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan
pertahanan dan kegiatan keamanan. Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling
membantu.
Pasal 3
(1) Peran Tentara Nasional Indonesia dan peran
Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan
dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.

(2)
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Hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur
lebih lanjut dalam undang-undang secara
terpisah.
Berita Proklamasi yang telah dikumandangkan
di Jakarta, akhirnya terdengar juga sampai kora
Semarang. Sebagaimana telah terjadi pelucutan
senjata tentara Jepang di beberapa kota di Indonesia.
Pemuda Semarang pun mengikuti langkah yang sama
dengan melakukan pelucutan senjata tentara Jepang
yang dipimpin Mayor Kido yang kala itu bermarkas di
Jatingaleh.
Padatanggal 13 Oktober 1945, suasana semakin
mencekam dan tentara Jepang pun merasa semakin
terdesak. Pada tanggal 14 Oktober 1945 Mayor
Kido melakukan tendakan yang nekat, dengan menolak
secara tegas penyerahan senjata.
Tindakan yang dilakukan Mayor Kido ini ternyata
menyulut amarah Pemuda Semarang, mereka
pun langsung bergerak menjadikan aula rumah
sakit Purusara sebagai markas pejuang, ternyata
pergerakan pemuda Semarang mendapat sambutan
dari para pemuda yang ada di rumah sakit tersebut..
Para pemuda saling bahu-membahu menghadapi
tentara Jepang dengan menggunakan taktik perang
gerilya.
Pada tanggal 14 Oktober 1945 tepatnya jam 06.30
WIB, Para pemuda rumah sakit mendapat intruksi
guna mencegat semua kendaraan Tentara Jepang
yang melewati area Rumah Sakit Purusara. Pemuda
berhasil menyita Mobil Sedan milik Kompetai dan
melucuti senjata. Pada sore harinya, tanpa mengenal
lelah para pemuda pun aktif mencari tentara Jepang
dan menjeblokan mereka ke Penjara Bulu.Sekitar pukul
18.00 tentara Jepang melakukan serangan balasan
secara mendadak dan melucuti delapan anggota Polisi
Istimewa yang waktu itu menjaga sumber air minum
warga semarang "reservoir Siranda".
Tentara Jepang pun menangkap kedelapan anggota
Polisi Istimewa dan melakukan penyiksaan dengan
membawanya ke Markas Kido Butai di Jatingaleh. Pada
waktu yang sama tersiar kabar tentara jepang telah
menebar racun di Sumber air "Reservoir Siranda".
Selepas Maghrib, Dr Kariadi mendapat telepon dari
Pimpinan RS. Purusara yang memerintahkan agar
beliau memeriksa Reservoir Siranda. Karena sudah
tersiar kabar sumber air tersebut diracuni Tentara
Jepang. Dr. Kariadi pun bergegas pergi menuju ke
sumber air minum warga Semarang tersebut, tanpai
menghiraukan keselamatannya, karena pada waktu
yang sama tentara Jepang gencar melakukan serangan
dibeberapa tempat di Semarang dan salah satunya
tempat menuju Reservoir yang akan di teliti Dr Kariadi.
Isteri Dr. Kariada yang bernama drg. Sunarti mencoba
menahan beliau karena keadaan yang sedang genting
diluar. Akan tetapi Dr. Kariadi bertekat bulat guna
memeriksa Reservoir Siranda, karena menyangkut
nyawa banyak orang. Mendengar alasan ini drg Sunarti
tidak bisa berbuat apa-apa.
Akhirna Dr. Kariadi berangkat menuju Reservoir
Siranda guna memastikan berita bahwa tentara
Jepang telah merauni sumber air minum tersebut,
belum sampai di lokasi, tepatnya di jalan Pandanaran,
mobil yang ditumpangi Dr. Kariadi dihadang tentara
Jepang, dan bilau ditembaki secara keci oleh Jepang,
walau sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa Dr.
Kariadi tidak tertolong, karena lukanya yang terlalu
parang.
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Kejadian kematian Dr. Kariadi yang dibunuh tentara
jepang inilah yang menjadi penyulut amarah Pemuda
Semarang.
Pada tanggal 15 Oktober 2045 sekitar pukul 03.00
WIB, Mayor Kido memerintahkan 1.000 tentara
Jepang untuk melakukan penyerangan ke Pusat
Kota Semarang. Sementara itu berita Gugurnya Dr.
Kariadi yang beredar dengan cepat sehingga menyulut
amarah seluruh warga Semarang, hari berikutnya
peperangan pun semakin meluas ke penjuru kota.
Pada tanggal 17 Oktober 1945, tentara Jepang
mengumumkan Genjatan Senjata, namun diam-diam
mereka melakukan serangan ke berbagai kampung.
Pada tanggal 19 Oktober 1945, pertempuran sengit
terus terjadi di seluruh penjuru kota Semarang.
Pertempuran ini sendiri berlangsung Hingga 5 hari
yang memakan korban 2.000 jiwa warga Semarang
dan 850 tentara Jepang.
Untuk memperingati Semangat Perjuangan Para
Pemuda dan Pejuang kota Semaang maka dibangunlah
sebuah Monumen bernama "Tugu Muda". Monumen
tugu ini dibangun pada tanggal 10 November 1950
dan diresmikan oleh Presiden RI Ir. Sukarno pada
tanggal 20 Mei 1953.
Pertempuran ini dimulai pada tanggal 9 November
1945 dibawah pimpinan Brigadir Jendral Ted Kelly
pasukan Sekutu memasuki kota Medan, yang
kemudian di ikuti oleh pasukan NICA yang didahului
oleh komandan pimpinan Kapten Westerling.
Pertempuran ini dilatarbelakangi saat ada pertemuan
Sekutu pada tanggal 24 Agustus 1945, yaitu
antara Inggris dengan Belanda dan membuat suatu
kesepakatan yang kemudian diberi nama Civil Affairs
Agreement. Isi kesepakatan tersebut antar Kerajaan
Inggris dengan Belanda yaitu pasukan Inggris yang
ada di wilayah Indonesia yang memegang kekuasan
atas nama Kerajaan Belanda. Padahal saat itu rakyat
Sumatra terutama yang berada di Medan sedang
bergembira mendengar kemerdekaan Indonesia.
Sehingga berdasarkan isi dari kesepakatan Civil Affairs
Agreement maka Inggris datang dengan NICA yang
dipimpin oleh Brgjen T.E.D Kelly dengan maksud untuk
menguasai kembali wilayah Sumatra tetapi dilakukan
berpura-pura mengurusi tawanan perang.
Berikut adalah sebab-sebab awal dari pertempuran
Medan Area.
1) Benbanya tawanan perang Jepang yaitu pasukan
sekutu yang menjadi arogan, sewenang-wenang
dan bersikap sombong.
2) Adanya insiden dalam penghunian hotel yang
ada di Jalan Bali Medan yang berusaha merbut
lencana Bendera Merah Putih dan kemudian
menginjak-injaknya.
3) Pasukan Sekutu membuat dan kemudian
memasang berbagai papan yang bertuliskan
“Fixed Boundaries Medan Area” di seluruh
wilayah Medan.
Pertempuran Medan Area diawalai dengan kenekatan
pasukan Sekutu yang menghuni hotel Bali di kota
Medan. Seorang tentara sekutu berhasil merampas
dan kemudian menginjak-nginjak lencana Merah Putih
yang dipakai oleh para pemuda Indonesia. Setelah
pemuda mendengar kejadian ini makan seluruh rakyat
Medan marah dan merasa dihina dan di injak harga
dirinya. Sehingga para pemuda langsung menyerang
pasukan NICA yang berdampak pada tewasnya Letnan
Goeneberg dan tujuh tentara NICA. Dan dipihak
pemuda hanya ada satu orang yang terluka.
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Setelah peristiwa tersebut terjadilah perbagi
peperangan yang terjadi dibeberapa sudut kota
Medan, salah satunya bentrok yang terjadi di simpang
Jalan Deli dan Jalan Serdang yang dimpimpi oleh Wiji
Alfisa dan Zain Hamid melawan pasukan Sekutu.
Dengan peristiwa tersebut maka Jendral TED Kelli
pada tanggal 18 Oktober 1945 membuat utimatum
yang berisi sebagi berikut.
1) Seluruh rakyat Medan dilarang membawa senjata.
2) Seluruh rakyat Medan dan sekitarnya untuk
menyerahkan seluruh senjatanya kepada pasukan
Sekutu.
Akan tetapi rayat Medan tidak mengindahkan
ultimatum yang diberikan oleh pasukan Sekutu sehigga
berakibat terjadinya penyerangan yang dilakukan
Sekutu ke wilayah Medan.
Peperangan tersebut terjadi di bebrbagai wilayah
medan seperti di Bioskop Oranye, sepanjang
jalan Mahkamah dan jalan Raja. Kemudian Sekutu
menyerang markas TKR yang berada di Beli Tua,
pertempuran tersebut terjadi samapai akhir tahun
1946.
Pertempuran Medan Area berakhir dan berhenti pada
tanggal 15 Februari 1947 pada pukul 24.00 WIB yang
disebabkan munculnya perintah langsung dari Komite
Teknik Gencatan Senjata untuk berdamai. Kemudian
Panitia Teknik Gencatan Senjata membuat suatu
pertemuan menganai penetapan garis demarkasi untu
Medan Area.
Pertempuran Medan Area mempunyai dampak, yaitu
sebagai berikut.
1) Dibaginya kawasan Medan menjadi dua yaitu
kawasan RI dan kawasan Sekutu yang dibagi
lewat garis demarkasi.
2) Dipandahnya pemerintah Provinsi Sumatra dari
Medan ke wilayah Pematang Siantar.
Perjanjian ini dilakukan karena belanda melanggar isi
dari perjanjian Renvile dengan melakukan agresi militer
Belanda II. Agresi Militer Belanda II dimulai ketika pihak
Belanda yang tetap bersikukuh menguasai Indonesia
mencari dalih untuk dapat melanggar perjanjian yang
telah disepakati. Bahkan, pihak Belanda menuduh jika
pihak Indonesia tidak menjalankan isi perundingan
Renville. Oleh karena itu, pihak TNI dan pemerintah
Indonesia sudah memperhitungkan bahwa sewaktuwaktu Belanda akan melakukan aksi militernva untuk
menghancurkan republik dengan kekuatan senjata.
Guna menghadapi kekuatan Belanda, didirikan Markas
Besar Komando Djawa (NIBKD) yang dipimpin oleh
Kolonel Abdul Haris Nasution dan Markas Besar
Komando Sumatra (MBKS) yang dipimpin oleh Kolonel
Hidayat.
Persiapan untuk menyelenggarakan pemerintahan
militer juga dilakukan. Dalam peme
rintahan militer,
kecamatan merupakan basis utama pertahanan
dengan kekuatan utama tenaga rakyat yang ada
di desa-desa. Pasukan TNI dan pejabat-pejabat
pemerintah memiliki tugas-tugas sebagai koordinator
perlawanan di desa-desa. Tempat untuk mengungsikan
kepala negara dan tokoh-tokoh pemerintah telah
disiapkan. Pada hakikatnya, Republik Indonesia telah
siap menghadapi Agresi Militer Belanda II. Seperti
yang telah diduga, Belanda benar-benar melakukan
serangannya.
Serangan dibuka tanggal 19 Desember 1948. Dengan
taktik perang kilat (blitkrieg), Belanda melancarkan
serangan di semua front di daerah Republik Indonesia.
Serangan diawali dengan penerjunan pasukan payung
di Pangkalan Udara Maguwo (sekarang Adi Sucipto)
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dan dengan gerak cepat berhasil menduduki kota
Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden
Moh. Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibu
kota, walaupun mereka mengetahui bahwa mereka
akan ditawan oleh musuh. Alasannya, agar mereka
dapat melakukan kegiatan diplomasi dengan pihak
Belanda. Akhirnya, pada Mei 1949 Belanda bersedia
mengadakan Perundingan Roem-Roijen sebagai
usaha meredam diri dari hujatan dunia. Perjanjian
Roem-Roijen merupakan perjanjian yang mengakhiri
sengketa penyelesaian konflik antara Indonesia dan
Belanda. Perjanjian tersebut pertama kali dimulai
pada tanggal 14 April 1949 – 7 Mei 1949 di Hotel
Des Indes, Jakarta di mana delegasi Indonesia dari
Moh. Roem dengan anggota Ali Sastro Amijoyo, Dr.
Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo, dan Latuharhary.
Sedangkan, dari Belanda adalah Dr.J.H. van Roijen
yang beranggotakan Blom, Jacob, dr. van, dr.
Gede, Dr.P.J.Koets, van Hoogstratendan, dan Dr.
Gieben. Terdapat dua poin pokok pernyataan dari
pihak Indonesia dan pihak Belanda sebagai hasil dari
perundingan Roem-Roijen, yaitu sebagai berikut.
1) Isi pernyataan Moh. Roem dalam Perjanjian
Roem-Roijen
Berikut adalah isi pernyataan yang ditandatangai
oleh wakil Indonesia dalam perundingan RoemRoijen.
a)
Pemerintah RI akan mengeluarkan perintah
penghentian perang gerilya.
b)
Bekerja sama untuk mengembalikan
perdamaian dan menjaga keamanan serta
ketertiban.
c)
Belanda turut serta dalam Konferensi
Meja Bundar (KMB) untuk mempercepat
kedaulatan dan tidak bersyarat kepada RIS.
2) Isi pernyataan Dr. J.H. van Roijen   dalam
Perjanjian Roem-Roijen
a)
Pemerintah Belanda menyetujui bahwa
RI harus bebas dan mengem
b alikan
Yogyakarta.
b)
Pemerintah Belanda membebaskan secara
tidak bersyarat kepada pemimpin RI dan
tahanan politik yang ditawan dari 19
Desember 1948.
c)
Pemerintah Belanda menyutujui bahwa RI
menjadi bagian Republik Indonesia Serikat
(RIS).
d)
KMB akan secepatnya diadakan di Den
Haag setelah pemerintah RI kembali ke
Yogyakarta.
Langkah militer yaitu menghancurkan kekuatan militer
Republik Indonesia. Belanda sendiri menyebut agresi
itu sebagai “aksi polisionil” dengan alasan bahwa
seluruh wilayah Indonesia adalah masih menjadi
wilayah kekuasaannya.
Pasca agresi militer 1 kembali pihak RI dan Belanda
berunding di atas kapal USS Renville dengan
pengawasan misi PBB Komisi Tiga Negara (KTN)
pada 17 Januari 1948. Atas dasar kesepakatan
yang dicapai dalam persetujuan Renville tentara
republik terpaksa harus mengosongkan daerah gerilya
yang begitu luas,terutama di Jawa Barat dan Jawa
Timur. Pasukan Tentara Belanda melakukan serangan
agresi militer kedua melakukan serangan dari
udara laut dan darat keseluruh wilayah Nusantara,
pada tanggal 19 Desember 1948. Tujuannya ialah
menguasai Nusantara kembali secara keseluruhan.
Dari pihak Indonesia tidak mungkin melakukan
perlawanan perang melalui perang stelling atau
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frontale corlog, dikarenakan peralatan yang kurang
memadai. Pasukan Indonesia harus mencari cara lain
untuk menghadapi serangan pasukan Belanda, yaitu
dengan strategi perang. Serangan tentara Belanda
tersebut datangnya sangat mendadak yang sangat
sulit dihadapi Indonesia secara lansung. Perang gerilya
ini dimaksudkan untuk menghadapi masa perang yang
panjang dan juga menghindari korban yang banyak,
namun terkadang rakyat dan para tentara kurang
memahami taktik gerilya tersebut.
KMB merupakan pengimplementasian dari isi
perjanjian Roem-Royen. Konferensi Meja Bundar
adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik
Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag,
Belanda dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November
1949. Pertemuan ini dilatarbelakangi usaha Belanda
untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan
jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda
mendapat kecaman keras dari dunia internasional.
Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan
beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah
ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati,
Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-van Roijen, dan
Konferensi Meja Bundar. Hasil Konferensi Meja Bundar
adalah sebagai berikut.
1) Serah terima kedaulatan pemerintah Kolonial
Belanda kepada Republik Indonesia Serikat
kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar
semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi
daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin
menjadikan Papua bagian barat negara terpisah
karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup
tanpa keputusan mengenai hal tersebut. Oleh
karena itu Pasal 2 menyebutkan bahwa Papua
bagian barat bukan bagian dari serah terima,
dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam
waktu satu tahun.
2) Dibentuknya sebuah persekutuan BelandaIndonesia, dengan Ratu Belanda sebagai kepala
negara.
3) Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh
Republik Indonesia Serikat.
Sejak disetujuinnya perjanjian KMB, bentuk Negara
Indonesia berubah dari kesatuan menjadi federasi
atau serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat
(RIS) yang ibu kotanya berada di Jakarta. Perubahan
bentuk negara dari kesatuan ke federasi didahului
dengan pergantian konstitusi yang semula UUD 1945
menjadi konstitusi RIS.
RIS terdiri atas 16 negara bagian, yaitu Republik
Indonesia, Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra
Selatan, Negara Pasundan, Negara Madura, Negara
Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara
Kalimantan Barat, Negara Kalimantan Timur, Negara
Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, Banjar, Bangka,
Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Pemerintah RI
harus berunding dengan pihak BFO (Bijeenkomst
voor Federal Overleg atau Pertemuan Musyawarah
Federal) terlebih dahulu sebelum berunding dengan
pihak Belanda dalam perundingan KMB. Pada tanggal
19−22 Juni 1949 dilaksanakan perundingan yang
disebut sebagai Konferensi Antar-Indonesia dan
menghasilkan beberapa kesepakatan seperti berikut.
1) Membentuk Negara Republik Serikat (RIS) yang
berdasarkan demokrasi dan federalisme.
2) Negara RIS dikepalai oleh seorang presiden,
dalam menjalankan tugasnya Presiden RIS
dibantu sejumlah menteri yang bertanggung
jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
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Pembentukan dua badan perwakilan, yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara
Bagian.
4) Pemerintah negara-negara bagian akan
mendapatkan pengakuan kedaulatan pemerintah
Belanda dan pemerintah Republik Indonesia.
Di dalam konferensi ini juga banyak terjadi perdebatan,
terutama yang menyangkut masalah Irian Barat sebab
pihak Belanda keberatan untuk menyerahkan Irian
Barat kepada Republik Indonesia Serikat. Hasil nyata
dari adanya konferensi ini ialah adanya penyerahan
kedaulatan dari Belanda ke Indonesia yang secara
resmi diserahkan oleh Ratu Juliana pada tanggal 27
Desember 1949. Hasil ini cukup memuaskan bagi
pihak Indonesia meskipun di sisi lain perihal Irian Barat
masih terombang-ambing karena keputusan mengenai
Irian Barat akan diputuskan maksimal setahun dari
perundingan tersebut dengan pengertian bahwa
dalam jangka setahun dari penyerahan kedaulatan,
soal-soal mengenai Irian Barat akan ditentukan
dengan jalan perundingan antara RIS dan Belanda.

10. Berikut adalah perwujudan bela negara dalam bidang
ekonomi.
1) Menciptakan sektor-sektor ekonomi produktif
baik dalam bentuk jasa, barang, transportasi,
dan komunikasi.
2) Melalui keahlian masing-masing menciptakan
produk-produk unggulan yang inovatif, kreatif,
dan kompetitif.
3) Kesadaran untuk membayar pajak secara teratur
demi kesejahteraan dan kemajuan bersama.
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