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PEMBELAJARAN 1: 
Kehidupan Masa Praaksara 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas belajar mandiri ini kalian akan dituntun mengidentifikasi 

karakteristik kehidupan masyarakat masa praaksara di Indonesia dan 

membandingkan peninggalan kebudayaan masa praaksara . Selain itu kalian 

akan melakukan permainan edukatif dan membuat scrapbook tentang 

kehidupan masa praaksara sebagai penguatan materi. Berdasarkan kegiatan 

belajar ini diharapkan kalian menjadi siswa yang tumbuh rasa cinta tanah air 

(nasionalisme) dan kepedulian terhadap pelestarian peninggalan budaya 

bangsa. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 1. Peta Kompetensi Pembelajaran 1 

Mengidentifikasi 
karakteristik 
kehidupan  

masyarakat masa 
praaksara di 

Indonesia 

Melalui aktivitas  
Menonton 

video/membaca 
artikel 

Memahami 
kronologi 
perubahan, dan 
kesinambungan 
dalam kehidupan 
bangsa Indonesia 
pada aspek politik, 
sosial, budaya, 
geografis, dan 
pendidikan masa 

praaksara 

Membandingkan 
peninggalan 

kebudayaan masa 
praaksara di 

Indonesia 
 

Menyusun kronologi 
perubahan 

peninggalan 
kebudayaan masa 

praaksara di 
Indonesia 

Melalui aktivitas 
mandiri telaah 
pustaka dan 
gambar yang 
disediakan 

Melalui aktivitas 
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“scrapbook” dengan 
bahan-bahan  yang 

ada di rumah 
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C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum aktivitas belajar dimulai terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga 

kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui 

kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada 

Tuhan YME atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat 

saat ini corona virus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan 

cara rajin mencuci tangan memakai sabun, mengenakan masker kesehatan 

dan menjaga jarak. Selanjutnya simaklah petunjuk aktivitas belajar berikut ini.  

1. Anak-anak yang hebat, aktivitas belajar kita hari ini tentang kehidupan 

manusia pada masa praaksara. Kalian akan mengidentifikasi karakteristik 

kehidupan manusia pada masa praaksara. Amati dengan seksama  ya. 

Silahkan saksikan tayangan video berikut ini: 

https://www.youtube.com/watch?v=0m-yhAzsrfU 

 

Jika kalian terkendala jaringan internet, maka silahkan baca artikel berikut 

(artikel dilampirkan pada bahan bacaan).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0m-yhAzsrfU
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https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/01/180000069/kehidupan-

manusia-praaksara-di-indonesia?page 

 

Jika di daerahmu kesulitan dalam mengakses video dan membaca artikel 

tersebut (artikel dilampirkan pada bahan bacaan), maka kalian dapat 

membaca dari Buku Paket IPS kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017 halaman 

193-222. 

 

https://www.ilmusosial.id/2020/02/materi-pelajaran-ips-kelas-7-lengkap.html 

https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/01/180000069/kehidupan-manusia-praaksara-di-indonesia?page
https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/01/180000069/kehidupan-manusia-praaksara-di-indonesia?page
https://www.ilmusosial.id/2020/02/materi-pelajaran-ips-kelas-7-lengkap.html
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Setelah menyaksikan tayangan video atau membaca artikel/buku paket IPS  

tentang kehidupan masa praaksara di Indonesia, maka buatlah identifikasi hasil 

temuan kalian tentang karakteristik kehidupan manusia masa praaksara di 

Indonesia dengan mengisi tabel 1 berikut ini! 

Tabel 1 Corak Kehidupan Masa Praaksara di Indonesia 

No Zaman/Masa Corak Kehidupan Peninggalan 

1 Batu Tua/Paleolithikum   

2 Batu Madya/Mesolithikum   

3 Batu Muda/Neolithikum   

4 Batu Besar/Megalithikum   

5 Zaman Logam/Perundagian   

2. Pada kegiatan berikutnya, kalian akan membandingkan peninggalan 

kebudayaan masyarakat praaksara di Indonesia. Amatilah gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.muttaqin.id/2017/11/alat-manusia-purba-zaman-batu-dan-
gambar.html 
 

Gambar 2. Benda Peninggalan Masyarakat Praaksara 

https://www.muttaqin.id/2017/11/alat-manusia-purba-zaman-batu-dan-gambar.html
https://www.muttaqin.id/2017/11/alat-manusia-purba-zaman-batu-dan-gambar.html
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a. Tulislah hasil pengamatanmu tentang peninggalan kebudayaan 

masyarakat praaksara tersebut? 

 

 

 

b. Bagaimana perbandingan bentuk pembuatan kapak perimbas dengan 

kapak genggam serta flakes ? 

 

 

 

c. Apakah perbandingan bentuk kapak tersebut dipengaruhi oleh perubahan 

pola kehidupan masyarakatnya?  

 

 

 

 

d. Dari perbedaan tersebut, apa yang dapat kamu tafsirkan mengenai 

pembuatan alat/perkakas pada manusia praaksara? 
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https://yuksinau.co.id/abris-sous-roche/ 

Gambar 3 Kjokkenmoddinger 
 

e. Apa yang kalian ketahui tentang Kjokkenmoddinger ? 

 

 

 

f. Menurut kalian bagaimana proses terbentuknya sampah dapur atau 

Kjokkenmoddinger  tersebut? 

 

 

 

g. Di daerah seperti apakah Kjokkenmoddinger  banyak ditemukan?  

 

 

 

https://yuksinau.co.id/abris-sous-roche/
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h. Apakah yang dapat kalian simpulkan dari hasil penemuan peninggalan 

masa praaksara tersebut? 

 

 

 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peninggalan kehidupan masyarakat 

praaksara memberi petunjuk bagi kita tentang aspek sosial dan budaya 

masyarakat praaksara.  

3. Selanjutnya marilah kita bermain games edukatif berikut ini! 

Susunlah huruf berikut hingga membentuk kata yang bermakna! (Acak Kata) 
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Tebak gambar 

 

 

 

 

                                                                                             
4. Aktivitas selanjutnya, marilah kita membuat “scrapbook” 

kehidupan masa praaksara di Indonesia dengan bahan-bahan 

yang tersedia di sekitar kalian.  

Apa itu scrapbook? Scrapbook adalah salah satu kerajinan tangan 

yang sedang digemari oleh anak muda saat ini (gambar 4). Seni 

kerajinan yang didominasi antara seni tulis dan seni rupa seperti 

gambar. Scrapbook merupakan jenis buku yang disajikan dengan 

beragam gambar dan disertai tulisan-tulisan unik lainnya. 

Biasanya scrapbook merupakan kumpulan lembar memo atau 

beberapa benda bekas yang terlihat masih layak digunakan. Alat 
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dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas, perekat, gunting, 

plastik, gambar-gambar, spidol/pensil warna, pernak pernik 

sebagai hiasan 

  

 

https://uprint.id/blog/scrapbook/ 

Gambar 4. Contoh scrapbook 

Adapun video tutorial cara membuat scrapbook dapat dilihat 

berikut ini https://www.youtube.com/watch?v=x883pMIXHm8  

Selamat 

berkreasi ya ... 
 

https://uprint.id/blog/scrapbook/
https://www.youtube.com/watch?v=x883pMIXHm8
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D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: Buku paket, internet, surat kabar, majalah, televisi 

Media:  WhatsApp, Zoom, dan Google Meet  

E. Bahan Bacaan 

1. Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya 

sebelum dan aksara berarti tulisan. Pengertian masa praaksara adalah 

masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara disebut 

juga dengan masa nirleka (nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan). 

Dalam buku Kehidupan Masyarakat Pada Masa Praaksara, Masa Hindu 

Budha, dan Masa Islam (2019) karya Tri Worosetyaningsih, bangsa 

Indonesia mengakhiri masa praaksara sekitar abad ke-IV Masehi. Prasasti 

pada Yupa berangka tahun abad ke-V Masehi di Kuati Kalimantan Timur 

membuktikan bangsa Indonesia telah masuk masa aksara. 

2. Praaksara dibagi ke dalam empat zaman. Zaman tersebut merupakan 

periodisasi atau pembabakan prasejarah terdiri dari: Arkeozoikum atau 

zaman tertua berlangsung kira-kira 2500 juta tahun. Pada saat itu, kulit 

bumi masih panas, sehingga tidak ada kehidupan. Paleozoikum zaman 

primer atau zaman hidup tua yang berlangsung 340 juta tahun. Makhluk 

hidup yang muncul pada zaman ini seperti mikro organisme, ikan, ampibi, 

reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. Mesozoikum zaman 

sekunder atau zaman hidup pertengahan yang berlangsung kira-kira 140 

juta tahun. Pada zaman pertengahan jenis reptil mencapai tingkat yang 

terbesar sehingga zaman ini juga disebut zaman reptil. Setelah berakhirnya 

zaman sekunder ini, maka muncul kehidupan lain, yaitu jenis burung dan 

binatang menyusui yang masih rendah tingkatannya. Sedangkan jenis reptil 

mengalami kepunahan. Neozoikum zaman hidup baru yang dibedakan 

menjadi dua zaman, yaitu: Tersier atau zaman ketiga yang berlangsung 
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sekitar 60 juta tahun. Ditandai dengan perkembangan jenis binatang 

menyusui, seperti primata. 

3. Hasil kebudayaan Palaeolithikum banyak ditemukan di daerah Pacitan (Jawa 

Timur) dan Ngandong (Jawa Timur). Untuk itu, para arkeolog sepakat untuk 

membedakan temuan benda-benda prasejarah di kedua tempat tersebut 

yaitu sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. 

 

4. Kebudayaan Megalitikum merupakan zaman yang menghasilkan berupa 

batu besar. Kebudayaan ini merupakan kelanjutan dari zaman Neolitikum 

karena dibawa oleh bangsa Deutero Melayu yang datang di nusantara. 

Kebudayaan ini berkembang bersama dengan kebudayaan logam di 

Indonesia, yakni kebudayaan Dongson. Ada beberapa alat dan bangunan 

yang dihasilkan pada zaman kebudayaan Megalitikum, terdiri atas dolmen, 

waruga, menhir, sarkofagus, dan punden berundak. 
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat 

mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut. 

1. Apa yang kamu ketahui tentang zaman praaksara? 

 

  

2. Mengapa setiap bangsa berbeda-beda dalam mengakhiri masa 

praaksaranya? 

 

 

 

3. Bagaimana ciri-ciri/karakteristik kehidupan masyarakat praaksara dikaitkan 

dengan benda-benda peninggalannya ? 

 

 

 

 

4. Bagaimana peninggalan kebudayaan masa praaksara  dapat membuktikan 

adanya perkembangan pola kehidupan manusianya ?  
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H. Umpan Balik Guru 
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DAFTAR PUSTAKA  

Buku Paket IPS SMP Kelas VII Kurikulum 2013  
 
https://www.youtube.com/watch?v=0m-yhAzsrfU  

https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/01/180000069/kehidupan-

manusia-praaksara-di-indonesia?page 

https://www.youtube.com/watch?v=x883pMIXHm8 

https://www.ilmusosial.id/2020/02/materi-pelajaran-ips-kelas-7-lengkap.html 

https://uprint.id/blog/scrapbook/ 

https://yuksinau.co.id/abris-sous-roche/ 
 

 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0m-yhAzsrfU
https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/01/180000069/kehidupan-manusia-praaksara-di-indonesia?page
https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/01/180000069/kehidupan-manusia-praaksara-di-indonesia?page
https://www.youtube.com/watch?v=x883pMIXHm8
https://www.ilmusosial.id/2020/02/materi-pelajaran-ips-kelas-7-lengkap.html
https://uprint.id/blog/scrapbook/
https://yuksinau.co.id/abris-sous-roche/
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Kehidupan Masa 
Hindu-Buddha di 

Indonesia 
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PEMBELAJARAN 2: 
Kehidupan Masa Hindu-Buddha  
di Indonesia  
 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas belajar mandiri, kalian akan dituntun menggali masalah 

kemudian  melakukan penyelidikan masalah terjadinya kerusakan peninggalan 

kebudayaan masa Hindu Buddha di Indonesia.. Selain itu pula kalian akan 

membuat dan menyajikan hasil karya berupa peta konsep penyelesaian 

masalah kerusakan peninggalan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. 

Berdasarkan kegiatan belajar ini diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki 

rasa kepedulian terhadap pelestarian benda-benda peninggalan kebudayaan 

Hindu Buddha di Indonesia, rasa cinta tanah air/nasionalisme, dan mampu 

berpikir kritis. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 5  Peta Kompetensi Pembelajaran 2 
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C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum aktivitas belajar dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar 

kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui 

kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada 

Tuhan YME atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat 

saat ini corona virus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan 

cara rajin mencuci tangan memakai sabun, mengenakan masker kesehatan 

dan menjaga jarak. Selanjutnya simaklah petunjuk aktivitas belajar berikut ini.  

1. Amati gambar dan bacalah artikel/berliterasi budaya berikut ini:  

 

Gambar 6. Kerusakan candi  

https://www.liputan6.com/regional/read/4021224/rentetan-gempa-di-bali-

gempa-pembuka-atau-bukan?source=search 

 

 

 

 

 

 

https://www.liputan6.com/regional/read/4021224/rentetan-gempa-di-bali-gempa-pembuka-atau-bukan?source=search
https://www.liputan6.com/regional/read/4021224/rentetan-gempa-di-bali-gempa-pembuka-atau-bukan?source=search
https://www.liputan6.com/regional/read/4021224/rentetan-gempa-di-bali-gempa-pembuka-atau-bukan?source=search
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Rentetan Gempa di Bali, Gempa 
Pembuka atau Bukan? 
25 Jul 2019, 12:00 WIB 

 

Pemuka agama memantau kerusakan pada bagian candi yang 
runtuh akibat gempa di Pura Lokanatha, Denpasar, Bali, 
Selasa (16/7/2019). Gempa Magnitudo 5,8 yang 
mengguncang Bali tidak menimbulkan korban jiwa, tapi 
sejumlah bangunan di beberapa kawasan mengalami 
kerusakan. (AP/Firdia Lisnawati) 

Liputan6.com, Denpasar - Tiga gempa bumi dalam 

sehari yang terjadi di selatan 

Pulau Bali membuat Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali 

mewanti-wanti warga agar tetap waspada. 

"Marilah kita bersama meningkatkan 

kewaspadaan, tetapi kita tidak perlu resah dan 

khawatir. Tingkah laku gempa masih sulit 

dikenali polanya, selain itu aktivitas gempa 

bumi belum dapat diprediksi kapan, di mana, 

dan berapa kekuatannya," kata Kepala Pelaksana 

BPBD Bali I Made Rentin, dikutip Antara, 

Kamis (25/7/2019). Rentin tidak memungkiri 

bahwa hingga Rabu (24/7) malam, warga Bali 

bahkan hingga Banyuwangi, Jawa Timur masih 

melontarkan pertanyaan terkait rentetan gempa 

di selatan Bali ini, apakah merupakan tipe 

gempa pembuka. 

https://www.liputan6.com/regional/read/402122

4/rentetan-gempa-di-bali-gempa-pembuka-atau-

bukan?source=search 

 

 

 

Mitigasi Bencana 

Rentin menambahkan, BPBD yang oleh 

Undang-Undang diberikan tiga fungsi yaitu 

komando, koordinasi, dan pelaksana, 

mendorong semua pihak untuk lebih 

memantapkan upaya mitigasi 

bencana.Misalnya lakukan upaya paling 

sederhana mulai dari rumah masing-masing 

dengan mengecek kekuatan infrastruktur 

rumah, lanjut ke gedung perkantoran, hotel, 

pusat perbelanjaan dan gedung lainnya. 

"Intinya dengan melakukan pengecekan, kita 

bisa melakukan langkah antisipasi," 

katanya.Untuk memperkuat manajemen 

mitigasi dan penanggulangan bencana, awal 

tahun ini pun telah dilakukan revisi Peraturan 

Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB, 

yang intinya penguatan koordinasi 

antarpemangku kepentingan. Pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah juga merevisi rencana 

tata ruang wilayah terutama di area rawan 

bencana. 

Penyusunan revisi RTRW mempertimbangkan 

mitigasi bencana dibarengi dengan penegakan 

hukum, jika sudah ditetapkan sebagai zona 

rawan bencana maka dihindari untuk 

pembangunan apalagi tempat tinggal.Bali pada 

Rabu (24/7) diguncang gempa sebanyak tiga 

kali yakni pertama terjadi pada pukul 09.29 

Wita dengan magnitudo 4,9 pada kedalaman 71 

kilometer. Gempa kedua terjadi pukul 18.53 

Wita dengan berkekuatan M=4,1 pada 

kedalaman 66 kilometer.Sedangkan pada pukul 

21.17 Wita gempa kembali terjadi di Samudra 

Hindia selatan Bali. Gempa ketiga ini berada di 

zona megathrust selatan Bali, gempa ini 

merupakan jenis gempa tektonik dangkal di 

zona megathrust relatif dekat dengan front 

subduction. 

 

https://www.liputan6.com/regional/read/4020234/gempa-magnitudo-49-guncang-bali-saat-hari-raya-galungan?
https://www.liputan6.com/regional/read/4020234/gempa-magnitudo-49-guncang-bali-saat-hari-raya-galungan
https://www.liputan6.com/regional/read/4020234/gempa-magnitudo-49-guncang-bali-saat-hari-raya-galungan
https://www.liputan6.com/regional/read/4021224/rentetan-gempa-di-bali-gempa-pembuka-atau-bukan?source=search
https://www.liputan6.com/regional/read/4021224/rentetan-gempa-di-bali-gempa-pembuka-atau-bukan?source=search
https://www.liputan6.com/regional/read/4021224/rentetan-gempa-di-bali-gempa-pembuka-atau-bukan?source=search
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Bagaimana pendapat kalian setelah melihat gambar/membaca artikel  

tersebut? Menurut kalian permasalahan apa yang muncul pada 

gambar/artikel tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Sedih, Puncak Candi Borobudur Ditutup akibat Ulah 
Barbar Wisatawan! 

insta gram.com/thediaryofanomad 

Yogyakarta dan sekitarnya menjadi destinasi paling ramai di Pulau Jawa. Banyak 

wisatawan yang datang ke sana setiap harinya untuk berlibur melepas penat.Salah satu 

tempat wisata paling populer adalah Candi Borobudur. Meski tak termasuk dalam 

kawasan Yogyakarta, candi yang berada di Magelang ini selalu jadi incaran 

wisawatan.Namun, kabar kurang baik datang dari Candi Buddha terbesar ini. Pasalnya, 

mulai 13 Februari 2020, pengunjung tak boleh lagi naik hingga ke puncaknya, lokasi stupa 

paling besar berada. 

1.  

Balai Konservasi Borobudur (BKB) memutuskan untuk menutup bagian puncak Candi 

Borobudur. Pembatasan ini berlaku untuk semua jenis kunjungan, mulai dari yang bersifat 

umum, hingga paket melihat sunrise dan sunset.Hal ini dikarenakan banyak perilaku 

pengunjung yang seenaknya saat berada di lantai 9 dan 10, sehingga timbul kerusakan 

hingga 30 persen. Banyaknya wisatawan yang melanggar peraturan, seperti memanjat dan 

menduduki stupa, membuat bagian lapik stupa menjadi tergerus atau aus.Selain bagian 

stupa, tangga-tangganya juga mengalami kerusakan hingga 40 persen. Tingkat keausan 

pun bermacam-macam, mulai dari 2-4 cm. 

2. Pengunjung masih bisa melihat keindahan candi hingga lantai 8 
Wisatawan masih diperbolehkan datang ke Candi Borobudur, tetapi hanya boleh sampai 

lantai delapan saja. Namun, kalau terdapat kegiatan yang masih berhubungan dengan 

ritual keagamaan dan tamu negara, bagian yang dibatasi akan dibuka secara 

khusus.Selama pembatasan ini, Balai Konservasi Borobudur mengevaluasi dan monitoring 

beberapa hal. Mulai dari keterawatan batu, kestabilan struktur candi, dampak kunjungan, 

dan lajur kerusakan pada struktur stupa induk. 

3. Ditutup hingga batas waktu yang tak ditentukan 
Penutupan bagian puncak candi yang berada di Magelang, Jawa Tengah, ini masih belum 

ditentukan. Mengingat proses evaluasi dan monitoring yang tentu saja tak bisa diprediksi 

sewaktu-waktu. Balai Konservasi Borobudur berharap peristiwa ini bisa memberikan 

pelajaran bagi semua pengunjung untuk ikut serta menjaga dan melestarikan Candi 

Borobudur. Dengan begitu, warisan dunia ini bisa terwariskan ke generasi-generasi 

berikutnya. 

https://www.idntimes.com/travel/destination/naufal-al-rahman-1/puncak-candi-

borobudur-ditutup 

 

 

https://www.idntimes.com/travel/destination/naufal-al-rahman-1/puncak-candi-borobudur-ditutup
https://www.idntimes.com/travel/destination/naufal-al-rahman-1/puncak-candi-borobudur-ditutup
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Bagaimana pendapat kalian setelah melihat gambar/membaca artikel  

tersebut? Menurut kalian permasalahan apa yang muncul pada gambar 

/artikel tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pada kegiatan selanjutnya, kalian akan menyelidiki masalah terjadinya 

kerusakan peninggalan kebudayaan pada masa Hindu Buddha di 

Indonesia berdasarkan gambar/artikel tersebut. Isilah tabel berikut ini! 

 

Tabel 2  Jenis Kerusakan Peninggalan Kebudayaan 

Gambar Jenis Kerusakan Penyebab Kerusakan 

 

1   

 

 

 

 

2   
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3. Setelah kalian mampu menyelidiki masalah terjadinya kerusakan 

peninggalan kebudayaan pada masa Hindu Buddha di Indonesia, maka 

isilah bagan/peta konsep sederhana berdasarkan hasil penyelidikan 

tersebut! 
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D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: Buku paket, internet, surat kabar online, majalah, televisi 

Media: WhatsApp, Zoom, dan Google Meet 

E. Bahan Bacaan 

1. Sebelum masuknya pengaruh kebudayaan India ke Nusantara, masyarakat 
masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan itu 
dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia ketika kebudayaan India masuk. 
Periode Hindu-Buddha dimulai sekitar abad ke-3, pada masa itu masyarakat 
Nusantara belum mengenal agama dan masih menganut kepercayaan 
animisme dan dinamisme.  

2. Peninggalan Hindu-Buddha berupa prasasti, candi, situs, dll  
3. Beberapa kerusakan situs peninggalan Hindu Buddha  umumnya terjadinya  

karena faktor alam dan faktor manusia. Situs gambar cadas (rock art) di 
Desa Kaimear, Pulau Kaimear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, 
Provinsi Maluku dilaporkan terancam rusak akibat pengaruh alam dan aksi 
vandalisme yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Empat situs 
purbakala yang ditemukan warga di Mojokerto dan Jombang rawan 
mengalami kerusakan. Keempat bangunan kuno dari bata merah itu tak 
kunjung diekskavasi maupun dipelihara oleh instansi terkait. Salah satunya 
situs pagar peninggalan zaman Majapahit yang ditemukan perajin bata 
merah di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. 
Kondisi struktur dari bata merah kuno kini kondisinya cukup memprihatinkan. 
Penampang sisi barat struktur bata yang sebelumnya terpendam dalam 
tanah, kini telah tampak. Itu setelah perajin bata merah yang menyewa lahan 
tersebut, menggali tanah di sekitar situs untuk diolah menjadi bata merah. 
Penggalian yang dilakukan bukan oleh arkeolog tentunya rawan 
menyebabkan kerusakan pada situs. Dari temuan di lapangan dan struktur 
bangunan, dimungkinkan ini adalah bangunan tempat ibadah yang rusak 
karena gempa. Kerusakan akibat gempa ini terlihat runtuhannya bangunan," 
kata arkeolog BPCB Trowulan Jatim. 

4. Peninggalan bersejarah ada banyak jenisnya dan manfaatnya, maka 
generasi penerus harus menghargai dan melestarikan peninggalan 
bersejarah. Cara untuk menghargai peninggalan bersejarah agar tetap lestari 
adalah: memelihara peninggalan bersejarah sebaik-baiknya; melestarikan 
benda bersejarah agar tidak rusak, baik oleh faktor alam atau buatan; tidak 
mencoret-coret benda peninggalan bersejarah; turut menjaga kebersihan 
dan keutuhan; wajib menaati tata tertib yang ada di setiap tempat 
peninggalan bersejarah wajib menaati peraturan pemerintah dan tata tertib 
yang berlaku; menjaga kebersihan dan keindahan; perlindungan terhadap 
peninggalan bersejarah seperti situs-situs atau benda-benda sejarah perlu 
dilakukan. Pemerintah telah melakukan perawatan dan pemugaran terhadap 
peninggalan bersejarah. Selain pemerintah, pihak swasta juga turut 
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membantu pelestarian. Apabila ada yang melakukan pelanggaran yang 
merugikan upaya pelestarian peninggalan bersejarah, harus dijatuhi sanksi 

5. Pemerintah Indonesia melakukan salah satu upaya perlindungan terhadap 
peninggalan bersejarah melalui Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Cagar Budaya. Perlindungan itu dilakukan karena cagar budaya 
merupakan kekayaan budaya bangsa, sebagai wujud pemikiran dan perilaku 
kehidupan manusia. Pelestarian dilakukan karena keberadaannya penting 
bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan 
kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya 
perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan 
kebudayaan nasional 

.  
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat 

mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

 

 

 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum Kamu kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut ini.  

1. Faktor apa sajakah yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada 

peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia!  

 

2. Bagaimana upaya yang dapat dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya 

kerusakan pada benda-benda peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di 

Indonesia? 

 

3. Apa yang kalian lakukan jika melihat tindakan orang-orang yang merusak 

situs-situs benda peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ? 

 

 

 

 



Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
30 

H. Umpan Balik Guru 
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gempa-pembuka-atau-bukan?source=search 
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borobudur-ditutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/22/164500669/peninggalan-sejarah-hindu-buddha-di-indonesia?page=all#page2
https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/22/164500669/peninggalan-sejarah-hindu-buddha-di-indonesia?page=all#page2
https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/30/160000869/upaya-pelestarian-peninggalan-bersejarah?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/30/160000869/upaya-pelestarian-peninggalan-bersejarah?page=all
https://www.liputan6.com/regional/read/4021224/rentetan-gempa-di-bali-gempa-pembuka-atau-bukan?source=search
https://www.liputan6.com/regional/read/4021224/rentetan-gempa-di-bali-gempa-pembuka-atau-bukan?source=search
https://www.idntimes.com/travel/destination/naufal-al-rahman-1/puncak-candi-borobudur-ditutup
https://www.idntimes.com/travel/destination/naufal-al-rahman-1/puncak-candi-borobudur-ditutup


Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
32 

Kehidupan Masa 
Islam di Indonesia 
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PEMBELAJARAN 3: 
Kehidupan Masa Islam di Indonesia  
 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas belajar mandiri, kalian akan dituntun mengidentifikasi 

karakteristik pengaruh Islam di Indonesia kemudian  mengumpulkan informasi 

melalui berbagai sumber di sekitarmu tentang pengaruh Islam di Indonesia.. 

Selain itu pula kalian akan mengelompokkan dan memverifikasi pengaruh Islam 

di Indonesia termasuk pengaruhnya saat Pandemi Covid-19 kemudian 

menyusun laporannya. Berdasarkan kegiatan belajar ini diharapkan kalian 

menjadi siswa yang kreatif, mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas 

sebagai pribadi yang mendapat pengaruh dari perkembangan Islam di Indonesi. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 7. Peta Kompetensi Pembelajaran 3 
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C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum aktivitas belajar dimulai terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga 

kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui 

kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada 

Tuhan YME atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat 

saat ini coronavirus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan 

cara rajin mencuci tangan memakai sabun dan mengenakan masker 

kesehatan. Selanjutnya simaklah petunjuk aktivitas belajar berikut ini.  

1. Perhatikan gambar/foto pengaruh islam di Indonesia  berikut ini:  

  

Gambar 8 Masjid Menara Kudus 

 

 
Masjid Menara Kudus (disebut juga dengan Masjid Al Manar/"Mesjid Menara",  
adalah masjid  kuno yang dibangun oleh Sunan Kudus /Jafar Sodiq sejak tahun 1549 
Masehi (956 Hijriah). Lokasi saat ini berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota, 
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ada keunikan dari masjid ini karena memiliki 
menara yang serupa bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan konsep 
budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddhis sehingga menunjukkan terjadinya 
proses akulturasi dalam pengislaman Jawa. 
https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Menara_Kudus 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Menara_Kudus
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Gambar 9. Karya sastra peninggalan islam 

Salah satu peninggalan pengaruh Islam di Indonesia berupa karya sastra. 

Sumber: http://bit.ly/peninggalanislamdiindonesia  

 

Setelah mengamati gambar/foto pengaruh Islam di Indonesia tersebut, maka 

buatlah identifikasi pengaruh islam apa saja yang kalian temukan ? 

Tabel 3. Pengaruh Islam di Indonesia 

No Deskripsi Pengaruh Islam di Indonesia 

  

  

  

  

  

  

  

 

http://bit.ly/peninggalanislamdiindonesia
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2. Setelah kalian mengidentifikasi pengaruh Islam di Indonesia, selanjutnya 

kalian mengumpulkan informasi tentang pengaruh Islam di Indonesia 

melalui berbagai sumber yang ada di sekitar kalian. Bertanyalah pada 

Orang tua, Kakak atau saudara kalian tentang apa saja pengaruh Islam 

di Indonesia lalu tuangkan dalam kolom berikut ini! 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Setelah kalian mengumpulkan berbagai informasi tentang pengaruh 

Islam di Indonesia maka lakukan kegiatan berikutnya yaitu 

mengelompokkan hasil informasi tersebut ke dalam tabel berikut! 

 

Tabel 4. Pengelompokkan Pengaruh Islam di Indonesia dalam Berbagai Bidang 

No Pengaruh Bidang 

Sosial- Budaya Politik Pendidikan 

1    

2    

3    

4    

5    
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4. Tunjukkanlah dalam peta berikut ini pengaruh Islam dalam 

perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia! 

 

 

Tunjukkan pada peta tersebut (   ) letak Kerajaan Islam berikut ini 

A. Kerajaan Samudra Pasai 

B. Kerajaan Demak 

C. Kerajaan Mataram Islam 

D. Kerajaan Ternate 

E. Kerajaan Gowa-Tallo 

F. Kerajaan Banjar 
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D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: Buku paket, internet, surat kabar online, majalah, televisi 

Media: WhatsApp, Zoom, dan Google Meet 

E. Bahan Bacaan 

1. Sejarah Indonesia baru meliputi perkembangan kehidupan masyarakat, 
pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di 
Indonesia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan RI, perkembangan Islam di Indonesia mulai abad ke-13 yang 
menunjukkan intensitas tinggi. Pengaruh Islam terlihat dari sistem 
pemerintahan, perilaku keagamaan dan bukti fisik. 

2. Kemunculan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam di Indonesia 
menunjukkan bukti konkrit pengaruh Islam pada sistem kemasyarakatan, 
dalam konteks sistem politik dan pemerintahan. Ditunjukkan dengan 
penggunaan gelar Sultan untuk raja. Dalam struktur pemerintahan Kraton 
Demak juga menunjukkan Islam telah memengaruhi pola dan tatanan 
pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia, ditandai adanya jabatan 
penghulu. 

3. Perilaku keagamaan di masyarakat Sumatera Barat mengakui perlunya 
norma-norma adat yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang 
ditetapkan Islam. Adanya pepatah "Adat bersendi sara, dan sara 
bersendikan kitabullah" memperkaya norma-norma adat di Sumatera 
Barat. Di Jawa memadukan antara upacara adat dengan dakwah Islam, 
ditunjukkan dengan adanya Grebeg Maulud. Di berbagai tempat di 
nusantara banyak diadakan upacara adat dengan latar belakang paham-
paham tertentu dalam Islam. Misal, kenduri bubur sura, asan-usen tabut, 
kanji asura, dan lain-lain. Di bidang keagamaan, tasawuf memiliki 
pengaruh cukup penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada 
Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan-
Nya. 

4. Bukti fisik masuknya pengaruh Islam terlihat pda bidang seni bangunan 
(arsitektur) dan seni sastra. Berikut ini penjelasannya: Seni bangunan 
membuktikan adanya pengaruh Islam pada seni bangunan ada pada 
masjid dan makam. Masjid adalah bangunan tempat ibadah shalat bagi 
umat Islam. Dalam bangunan masjid, pengaruh Islam terlihat dari seni ukir 
dalam relief di Masjid Mantingan Jepara Jawa Tengah. Selain di masjid 
juga ada seni ukir kayu di Cirebon Jawa Barat. Pengaruh Islam pada 
makam terlihat dari nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik Jawa 
Timur, makam Al Malikussaleh di Beuringen, Samudera, Aceh Nanggroe 
Darussalam, dan makam Troloyo di Mojokerto, Jawa Timur. Bukti 
pengaruh Islam pada seni sastra sangat banyak. Di Sumatera muncul 
karya sastra yang berbentuk hikayat, syair, tambo, dan silsilah. Di Jawa, 
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muncul karya sastra seperti suluk, babad, tembang, dan kitab. Baca juga: 
Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Pertama dan Terbesar di Utara Jawa. 
Kerajaan Islam di Indonesia. sejumlah kerajaan bercorak islam yaitu: 
Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, 
Kerajaan Ternate dan Tidore, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang dan 
Mataram, Kerajaan Banten dan Cirebon, Kerajaan Gowa Sulawesi 
Selatan. 

 
https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/153000769/pengaruh-islam-di-
indonesia?page=all. 
 
  

https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/153000769/pengaruh-islam-di-indonesia?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/153000769/pengaruh-islam-di-indonesia?page=all
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

5. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat 

mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

 

 

 

 

6. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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9. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum Kamu kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

11. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut ini.  

1. Bagaimana agama Islam bisa di terima dan berkembang di Indonesia?  

 

2. Bagaimana pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia! 

 

3. Apa sajakah bukti-bukti yang menguatkan bahwa Islam mampu melebur 

dalam tradisi masyarakat pribumi yang sebelumnya memeluk agama 

Hindu Buddha? 
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H. Umpan Balik Guru 
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DAFTAR PUSTAKA 

Buku Paket IPS SMP Kelas VII Kurikulum 2013  

https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/153000769/pengaruh-islam-di-

indonesia?page=all 

http://bit.ly/peninggalanislamdiindonesia  

https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Menara_Kudus 

 

 

  

https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/153000769/pengaruh-islam-di-indonesia?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/153000769/pengaruh-islam-di-indonesia?page=all
http://bit.ly/peninggalanislamdiindonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Menara_Kudus
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