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PEMBELAJARAN 1: 
Kedatangan Bangsa Barat  
ke Indonesia 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas belajar mandiri ini kalian akan dituntun menganalisis 

kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Selain itu kalian akan 

melakukan telaah pustaka agar dapat menyebutkan dan menjelaskan faktor 

penarik kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Berdasarkan kegiatan belajar 

ini diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki rasa ingin tahu dan mampu 

berpikir kritis. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 1. Kompetensi Pembelajaran 1 

Menganalisis 
kronologi, perubahan 
dan kesinambungan 

ruang (geografis, 
politik, ekonomi, 

pendidikan, sosial, 
budaya) dari masa 
penjajahan sampai 

tumbuhnya 
semangat 

kebangsaan. 

Mengamati dan Orangtua jenis 

rempah yang ada di rumah 

tempat tinggal 

Menganalisis 
kronologi 

kedatangan 
penjajah bangsa 

Barat ke Indonesia 

Mengamati infografis rempah 

di Indonesia 

Mengelompokkan rempah dan 

tempat asalnya 

Menganalisis korelasi rempah 

dengan kedatangan penjajah 

bangsa Barat 

Menganalisis kronologi strategi 

kedatangan bangsa Barat ke 

Indonesia 
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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 atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat 

ini Corona Virus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan 

membiasakan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) jika 

keluar rumah. Selanjutnya simaklah petunjuk aktivitas belajar berikut ini.  

1. Anak-anak, silakan kalian tonton video beragam bumbu dapur yang banyak 

dihasilkan di Indonesia, dengan mengakses link berikut: 

https://youtu.be/svMZjtI43is 

2. Tahukah kalian bahwa kedatangan bangsa Barat ada kaitannya dengan 

bumbu dapur? Tuliskan bumbu dapur yang ada di rumah, silakan minta 

bantuan Ibu kalian dengan menanyakan nama-nama bumbu dapur tersebut! 

Lalu tuliskan di tabel pengamatan 1 berikut (7 jenis bumbu dapur). 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Rempah di Rumah 

No Nama Manfaat 

 ..................................... .................................................................. 

 ..................................... .................................................................. 

 ..................................... .................................................................. 

 ..................................... .................................................................. 

 ..................................... .................................................................. 

 ..................................... .................................................................. 

 ..................................... .................................................................. 

 ……………….dst  

https://youtu.be/svMZjtI43is
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3. Tetap semangat anak-anak! Aktivitas selanjutnya, amati jenis rempah yang 

ada di dalam infografik  berikut. Tuliskan data yang kalian peroleh pada tabel 

hasil pengamatan 2.  

 
Sumber: Tirto.id 

Gambar 2. Infografik rempah nusantara 
 

4. Temukan asal daerah dari rempah pada infografik tersebut atau dicari 

melalui internet. Masukkan data yang kalian peroleh pada tabel hasil 

pengamatan 2 sesuai tabel. 

5. Silakan kalian selesaikan pertanyaan berikut ini:  

No. 
Nama  

Sumber Daya Alam rempah 
Asal Daerah 

 
..................................... .................................................... 

 
..................................... .................................................... 

 
..................................... .................................................... 

 
..................................... .................................................... 

 
..................................... .................................................... 

 
..................................... .................................................... 

 
..................................... .................................................... 
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a. Menurut kalian adakah korelasi antara ketersediaan rempah-rempah dengan 

kedatangan bangsa Barat? 

 

b. Apa faktor penyebab kedatangan bangsa Barat ke Indonesia setelah 

melakukan pengamatan di rumah kalian dan membaca infografis? 

Tuliskan pendapatmu. 

 

b. Bagaimana cara (pintu masuk) bangsa Barat memasuki wilayah 

Indonesia? 
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c. Menurut pendapat kalian bagaimana strategi kedatangan bangsa Barat 

untuk menguasai sumber daya ke Indonesia?  

 

6. Jelaskan kronologi dan tujuan kedatangan bangsa barat ke Indonesia! 

 

7. Untuk mengetahui pemahaman materi dan mengecek pemahaman kalian, 

tentang materi kedatangan bangsa Barat, silahkan kalian kerjakan kuis 

Teka Teki Silang berikut. 
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TEKA TEKI SILANG DAYA TARIK KEDATANGAN BANGSA BARAT 

 

Mendatar 
 
3. Sebuah negara enklaf yang dikelilingi tembok di dalam kota Roma di Italia 
4. Mencari dan memburu kejayaan, superioritas, kekuasaan di daerah jajahan 
6. Paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan 

maksud memperluas negara itu 
7. Perjanjian yang membagi dan mengatur kedaulatan Spanyol dan Portugis yang 

dilakukan oleh vatikan 
8. Negara asal Vasco Da Gama yang melakukan penjelajahan pada tahun 1497 dan 

mendarat di India 
 

Menurun 
 
1. Pergantian secara menyeluruh dalam cara memproduksi barang yang sebelumnya 

menggunakan tenaga manusia dan hewan, selanjutnya digantikan tenaga mesin 
2. Jenis rempah yang menjadi penarik kedatangan penjajah barat ke Indonesia 
5. Selain mencari rempah-rempah, kedatangan penjajah barat untuk menyebarkan 

agama kristen 

 

 

1 2

3

4

5

6

7

8

EclipseCrossword.com
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D. Sumber/Media/Alat 

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

https://youtu.be/svMZjtI43is 

Media: WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Meeting, Google Classroom, dan 

Email. 

E. Bahan Bacaan 

1. Faktor-faktor pendorong bangsa barat datang ke Indonesia adalah: (a) 

Jatuhnya konstantinopel yang mengakibatkan harga rempah-rempah di 

Eropa mahal; (b) Revolusi Industri yang mendorong terciptanya kompas; 

mesin uap, dan mesin pintal; (c) Motivasi 3G (Gold, Glory, dan Gospel), dan 

(d) Kekayaan rempah-rempah Indonesia. 

2. Gold, Glory, dan Gospel adalah semboyan yang mendasari kegiatan 

eksplorasi, eksploitasi, dan pada akhirnya kolonialisme dan imperialisme 

yang dilakukan bangsa Barat.  

3. Gold adalah upaya bangsa barat untuk medapatkan kekayaan atau 

keuntungan dari kegiatan ekplorasi dan ekploitasi di daerah jajahan. 

4. Glory adalah upaya bangsa barat untuk memperluas daerah jajahan untuk 

meningkatkan prestise raja-raja di Eropa. 

5. Gospel adalah semangat bangsa barat untuk menyebarkan Agama Kristen 

dan Katolik ke seluruh daerah jajahan. 

6. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat 

yang digunakan sebagai pengawet, bumbu, dan penghangat. Seperti pala, 

cengkih, lada.   
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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. Tuliskan faktor penarik kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. 

  

2. Melalui kegiatan telaah pustaka, lengkapilah tabel daerah jajahan dan 

komoditas yang dihasilkan. 

Tabel 2. Daerah Jajahan dan Komoditas 

No. Nama Daerah Komoditas 

 ......................................... ................................................................. 

 ......................................... ................................................................. 

 ......................................... ................................................................. 

 ......................................... ................................................................. 

 ......................................... ................................................................. 

 ......................................... ................................................................. 

 ......................................... ................................................................. 

 ......................................... ................................................................. 
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3. Jelaskan hubungan antara kedatangan penjajah bangsa Barat ke Indonesia 

dengan ketersediaan sumber daya alam di sektor pertanian! 

  

4. Setelah mengikuti pembelajaran 1, silakan tuliskan kronologi kedatangan 

penjajah bangsa Barat ke Indonesia menggunakan kata-kata sendiri! 
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H. Umpan Balik Guru 
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DAFTAR PUSTAKA  

Mukminan dkk. 2007. Buku Siswa IPS Kelas VIII SMP/MTs edisi revisi 2017. 

Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 

Mukminan dkk. 2007. Buku Guru IPS Kelas VIII SMP/MTs edisi revisi 2017. 

Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 

https://tirto.id/sejarah-eksploitasi-rempah-rempah-abainya-voc-kepada-
riset-ilmiah-c8Jj 
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Kedatangan Bangsa-
Bangsa Barat ke 

Indonesia 
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PEMBELAJARAN 2: 
Penjelajahan dan Penjajahan Bangsa- 
Bangsa Barat ke Indonesia 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas belajar mandiri kalian akan dituntun menyajikan hasil 

penelusuran informasi tentang penjelajahan dan penjajahan Bangsa-bangsa 

Barat ke Indonesia. Selain itu pula kalian akan melakukan telaah pustaka agar 

dapat menyebutkan dan menjelaskan peran para pemimpin penjelajahan ke 

Indonesia serta daerah yang ditujunya. Berdasarkan kegiatan belajar ini 

diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki rasa ingin tahu, ketelitian dan 

mampu berpikir kritis. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 3. Peta Kompetensi Pembelajaran 2 

Menganalisis 
kronologi, perubahan 
dan kesinambungan 

ruang (geografis, 
politik, ekonomi, 

pendidikan, sosial, 
budaya) dari masa 
penjajahan sampai 

tumbuhnya 
semangat 

kebangsaan. 

Menuliskan tindakan ketika di 
tempat dengan suhu dingin  

Menelaah 
kedatangan 

penjajah bangsa 
Barat ke Indonesia 

Mengamati gambar dan 
menyimak informasi di tabel 

deskripsi 

Menganalisis informasi 
berharga terkait kedatangan 

penjajah bangsa Barat 

Menganalisis latar belakang 
kedatangan penjajah bangsa 

Barat ke Indonesia 

Menganalisis motif 
kedatangan penjajah bangsa 

Barat ke Indonesia 
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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 atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat 

ini Corona Virus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan 

membiasakan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) jika 

keluar rumah. Selanjutnya simaklah petunjuk aktivitas belajar berikut ini.  

1. Silakan siapkan buku catatan dan alat tulis. Lalu bayangkan jika kalian 

tinggal di tempat dengan suhu dingin, apa saja tindakan yang akan 

dilakukan! 

 

2. Perhatikan gambar berikut. Kalian dapat pula mengunjungi link 

https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/latar-belakang-kedatangan-

bangsa-barat-ke-indonesia-4714/  

 

 

Afonso de Albuquerque (juga 

dieja Afonso d'Albuquerque atau Alfonso de 

Albuquerque; Alhandra, Portugal, 1453 - Goa, 

16 Desember 1515) adalah seorang pelaut 

Portugis terkenal yang berperan dalam 

pembentukan Pemerintahan Kolonial Portugis 

di Asia. 

 

https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/latar-belakang-kedatangan-bangsa-barat-ke-indonesia-4714/
https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/latar-belakang-kedatangan-bangsa-barat-ke-indonesia-4714/
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James Cook, Pelaut Inggris yang Petakan 

Samudera Pasifik. KOMPAS.com James 

Cook dikenal sebagai seorang kapten angkatan 

laut, navigator, dan penjelajah yang telah 

mengarungi banyak lautan. James Cook lahir 

pada 27 Oktober 1728 (menurut penanggalan 

lama) di Marton, Yorkshire, Inggris. 

 

Cornelis de Houtman (lahir di Gouda, Holland 

Selatan, Belanda, 2 April 1565 – meninggal di 

Aceh, 11 September 1599 pada umur 34 tahun) 

adalah seorang penjelajah Belanda yang 

menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke 

Indonesia dan berhasil memulai perdagangan 

rempah-rempah bagi Belanda. 

 

Juan Sebastián Elcano (kadang salah dieja 

sebagai del Cano), lahir di Getaria tahun 1476 

dan tewas di Samudera Pasifik pada tanggal 4 

Agustus 1526, adalah penjelajah Spanyol 

berkebangsaan Basque, yang pertama kali 

berhasil mengelilingi dunia secara harfiah. Ia 

adalah bagian dari penjelajahan Magellan. 

Sumber: http://jasmerahnusantara.blogspot.com/2016/02/kedatangan-
bangsa-barat-ke-indonesia.html 

 
Gambar 4. Penjelajah Bangsa Barat ke Indonesia 

3. Berdasarkan pengamatan kalian terhadap gambar di atas, informasi 

berharga apa yang dapat kalian pelajari? 

http://jasmerahnusantara.blogspot.com/2016/02/kedatangan-bangsa-barat-ke-indonesia.html
http://jasmerahnusantara.blogspot.com/2016/02/kedatangan-bangsa-barat-ke-indonesia.html
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4. Berdasarkan infografik berikut, jawablah pertanyaan berikut: 

 

Sumber: Tirto.id 

Gambar 5. Infografik penjelajahan bangsa Barat ke Indonesia 

a. Mengapa para penjelajah bangsa Barat datang ke Indonesia? 

Tuliskan pendapatmu. 
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b. Mengapa mereka datang dengan membawa perlengkapan senjata 

dan pasukan? Tuliskan pendapatmu! 

 

5. Untuk mengetahui apakah kedatangan mereka semata-mata untuk 

berdagang atau ada maksud lain, silakan tonton video melalui link 

berikut https://www.youtube.com/watch?v=FQZcrTxc0Qs atau baca 

artikel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FQZcrTxc0Qs
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Latar Belakang  

Kedatangan Bangsa Barat ke Indonesia 
 

Sejak dahulu Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa 
asing. Terbentang di antara dua samudra dan dua benua telah menjadikan 
Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. 
Ditambah lagi Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga 
semakin banyak bangsa Barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar 
singgah ataupun berdagang. 

Kekayaan alam Indonesia  yang melimpah telah menarik perhatian 
bangsa barat untuk datang ke Nusantara. Bahkan hampir di setiap daerah 
memiliki rempah pilihan serta mempunyai karakteristik dan cita rasa yang khas. 
Hal inilah yang menjadikan bangsa barat berbondong-bondong untuk masuk ke 
Indonesia dengan alasan berdagang. 

Kendati demikian, tujuan awal untuk berdagang nampaknya pupus 
lantaran melimpahnya kekayaan alam di Indonesia yang mendorong adanya 
penjajahan bangsa Eropa terhadap pribumi, sehingga menimbulkan 
kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia. 

Selain karena daya tarik Indonesia merupakan penghasil rempah-
rempah terbaik dan terbesar, ada beberapa faktor lainnya yang mendorong 
bangsa barat untuk datang ke Indonesia yaitu, motivasi 3 G (Gold, Gospel, dan 
Glory), Revolusi industry, dan dikuasainya Konstantinopel oleh kekaisaran Turki 
Usmani 
 
Motivasi 3G (Gold, Gospel dan Glory) 

Motivasi ini menjadi semboyan para bangsa Barat melakukan 
penjelajahan. Gold bermakna bahwa bangsa Barat menginginkan kekayaan 
melalui penjajahan atau yang lainnya. Bangsa Barat juga ingin mendapat 
kejayaan atau kemenangan yaitu glory. Tujuan yang lainnya yaitu ingin 
memperluas  keyakinannya yaitu agama nasrani di Asia. 

Revolusi industri 
Bangsa Barat ingin melakukan ekspedisi ke Indonesia namun hal 

tersebut masih terbatas terkendala transportasi. Namun, dengan adanya 
revolusi industri bangsa Barat dengan mudah menjelajahi Indonesia.  Pasalnya, 
dengan adanya Revolusi industri memunculkan penemuan-penemuan baru 
salah satunya mesin uap untuk kapal sehingga memudahkan dari sisi 
pemasaran. 

Dikuasainya Konstantinopel oleh kekaisaran Turki Usmani 
Pada tahun 1453, kekaisaran Turki Usmani di bawah pimpinan Sultan 

Muhammad II berhasil merebut konstantinopel dari kekaisaran Romawi. 
Dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Usmani, mendorong para pedagang 
Eropa mencari jalur perdagangan di luar kawasan laut tengah untuk mencari 
sumber rempah-rempah.         
 
Sumber: https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/latar-belakang-kedatangan-bangsa-
barat-ke-indonesia-4714/ 
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Tabel 3. Tuliskan motif kedatangan penjajah Barat ke Indonesia  

 

Nama Penjelajah Motif 

........................................ ............................................................. 

........................................ ............................................................. 

........................................ ............................................................. 

........................................ ............................................................. 

........................................ ............................................................. 

........................................ ............................................................. 

 

6. Berdasarkan informasi di atas buatlah poster yang menjelaskan 

kedatangan penjajah bangsa Barat ke Indonesia berdasarkan hasil 

analisis kamu.  

7. Mengapa negara-negara penjajah yang kecil bisa menjajah bangsa 

indonesia yang luas? 
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D. Sumber/Media/Alat 

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

Media: WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Meeting, Google Classroom, dan 

Email 

E. Bahan Bacaan 

1. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia pada awal mulanya hanya bertujuan 

untuk berdagang atau melakukan transaksi jual beli komoditas yang 

dibutuhkan di Eropa. Konsekuensi dari ditaklukannya Konstantinopel oleh 

Turki Usmani. Akan tetapi setelah melihat melimpah ruahnya sumber daya 

alam di nusantara, maka motivasinya berubah menjadi penguasaan. 

2. Para penjelajah bangsa Barat melakukan ekspedisi dengan dilandasi 

dorongan akan Gold, Glory, dan Gosfel. Selain itu didorong juga oleh 

semangat balas dendam akibat kekalahan perang salib dan penaklukan 

konstantinopel. Mereka memanfaatkan perkembangan teknologi perkapalan 

dan navigasi untuk langsung mencari sumber daya alam di daerah 

penghasilnya.  

3. Monopoli perdagangan adalah situasi yang pengadaan barang dagangannya 

tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya 

dikuasai oleh satu orang atau kelompok sehingga harganya dapat 

dikendalikan. Monopoli adalah salah satu bentuk perdagangan yang dapat 

merugikan pihak lain.  

4. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam 

rangka menguasai suatu daerah atau wilayah yang bertujuan untuk 

menguasasi sumber daya di daerah yang dijajah. 

5. Imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk 

menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari 

negara yang dikuasainya. 
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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. Tuliskan 3 contoh latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dan 

berikan ulasanmu!  

 

2. Jika motif kedatangannya semata-mata untuk berdagang dan mencari 

komoditas produk yang laku dipasaran. Mengapa mereka merampas dan 

mengganggu kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara? 

 

 
 

 

 



Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII 

 
 

27 

H. Umpan Balik Guru 
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Riwayat Indonesia 
pada Masa 

Penjajahan Bangsa-
Bangsa Barat 
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PEMBELAJARAN 3: 
Kehidupan Masyarakat Indonesia pada  
Masa Penjajahan Bangsa-Bangsa Barat 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas belajar mandiri kalian akan dituntun menyajikan hasil 

penelusuran informasi tentang kondisi masyarakat Indonesia pada Masa 

Penjajahan Bangsa-Bangsa Barat. Selain itu pula kalian akan melakukan telaah 

pustaka agar dapat menyebutkan dan menjelaskan pengaruh monopoli 

perdagangan, kerja paksa, sewa tanah, tanam paksa dan perlawanan terhadap 

kolonialisme dan imperialisme. Berdasarkan kegiatan belajar ini diharapkan 

kalian menjadi siswa yang memiliki rasa ingin tahu, ketelitian dan mampu 

berpikir kritis. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 6. Peta Kompetensi Pembelajaran 2 

Menganalisis 
kronologi, perubahan 
dan kesinambungan 

ruang (geografis, 
politik, ekonomi, 

pendidikan, sosial, 
budaya) dari masa 
penjajahan sampai 

tumbuhnya 
semangat 

kebangsaan. 

Mengamati gambar dan 
menyimak informasi dampak 
penjajahan bangsa Barat ke 

Indonesia 

Menganalisis 
dampak 

penjajahan 
Bangsa Barat 

terhadap 
kehidupan 

masyarakat 
Indonesia 

Menarik hubungan kebijakan 
penjajah bangsa Barat 

dengan wabah pes 

Membuat peta konsep 
dampak kedatangan penjajah 
Bangsa Barat ke Indonesia 

Menganalisis dampak 
penjajahan bangsa Barat 

dengan kedaulatan Indonesia 
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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 atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat 

ini Corona Virus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan 

membiasakan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) jika 

di luar rumah. Selanjutnya simaklah petunjuk aktivitas belajar berikut ini.  

1. Silakan siapkan buku catatan dan alat tulis! 

2. Masih semangat anak-anak hebat Indonesia, sekarang kita akan 

mempelajari materi dampak penjajahan bangsa Barat ke Indonesia, Yuk 

kita awali aktivitas pembelajaran dengan menyaksikan video wabah pes di 

pulau Jawa pada tahun 1910 s.d 1926, dengan mengakses link berikut ini: 

https://youtu.be/45dLjVO37v8 

Bagi kalian yang tidak bisa mengakses link video silahkan perhatikan 

gambar berikut. Kalian juga dapat pula mengunjungi link 

https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/mengintip-kondisi-masyarakat-

indonesia-pada-masa-penjajahan-belanda-3465/ 

 

 

Gambar 7. Wabah Pes dan Covid-19 

a. Apa penyebab terjadinya wabah pes yang menyerang warga pribumi? 

b. Apakah terdapat hubungan wabah pes dengan kebijakan ekonomi yang 

dikeluarkan oleh penjajah bangsa Barat? 

https://youtu.be/45dLjVO37v8
https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/mengintip-kondisi-masyarakat-indonesia-pada-masa-penjajahan-belanda-3465/
https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/mengintip-kondisi-masyarakat-indonesia-pada-masa-penjajahan-belanda-3465/
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2. Setelah membaca artikel pada petunjuk nomor 2, silakan buat mind 

mapping (peta konsep) tentang dampak kebijakan penjajah bangsa barat 

di dalam buku catatan yang telah kalian siapkan! 

3. Berdasarkan mind mapping yang kalian buat, jawablah pertanyaan 

berikut: 

a. Mengapa penjajah bangsa Barat mengeluarkan kebijakan yang 

merugikan pribumi? Tuliskan pendapat kalian. 

 

b. Bagaimana dampak berbagai kebijakan penjajah terhadap kondisi 

bangsa Indonesia dalam berbagai bidang? Tuliskan pendapatmu! 

 

4. Untuk mengetahui berbagai kebijakan penjajah bangsa Barat di 

Indonesia. Silakan tontong video melalui link 

https://www.youtube.com/watch?v=ufWLu0nMCyQ                      

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ufWLu0nMCyQ
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Tabel 4.  Tuliskan dampak kebijakan penjajah bangsa Barat ke Indonesia 

Nama Negara Dampak 

....................................... ....................................................................... 

....................................... ....................................................................... 

....................................... ....................................................................... 

....................................... ....................................................................... 

....................................... ....................................................................... 

....................................... ....................................................................... 

 

 

D. Sumber/Media/Alat 

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

https://youtu.be/45dLjVO37v8 

Media: WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Meeting, Google Classroom, dan 

Email. 

 

 

https://youtu.be/45dLjVO37v8
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E. Bahan Bacaan 

1. VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) 

Keberhasilan ekspedisi Belanda menjadikan persaingan di antara 

pedagang-pedagang Belanda sendiri. Pada tahun 1602 kongsi-kongsi 

dagang Belanda bersatu dan diberi nama VOC. 

Tujuan pembentukan VOC: 

a. Menghindari persaingan diantara sesama pedagang Belanda. 

b. Memperkuat posisi Belanda dalam bangsa Eropa. 

c. Membantu dana pemerintah Belanda. 

Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli 

perdagangan antara lain: 

a. Verplichte Leverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi. 

b. Contingenten, yaitu kewajiban membayar pajak berupa hasil bumi. 

c. Peraturan tentang jumlah rempah-rempah yang boleh ditanam. 

d. Ekstirpasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah. 

e. Pelayaran Hongi, yaitu pelayaran untuk mengawasi pelaksanaan VOC. 

 
Kemunduran VOC: 

a. Banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC. 

b. Anggaran pegawai terlalu besar. 

c. Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar. 

d. Persaingan dengan kongsi dagang bangsa lain. 

e. Utang VOC yang sangat besar. 

f. Pemberian deviden kepada pemegang saham. 

g. Berkembangnya paham liberalisme. 

h. Pendudukan Prancis terhadap Belanda. 

 

2. Kebijakan Tanam Paksa 

a. Penduduk wajib menyerahkan seperlima tanahnya untuk ditanami 

tanaman wajib dan berkualitas ekspor. 

b. Tanah yang ditanami wajib bebas dari pajak tanah 
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c. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi 

waktu untuk menanam padi 

d. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak 

tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk 

e. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan 

menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda 

f. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan 

pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut dan pengangkut. 

g. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 

seperlima tahun (66 hari) dan mendapatkan upah. 

3. Kebijakan kerja rodi adalah sebuah sistem kerja paksa yang diterapkan 

pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Rakyat dipaksa mengerahkan 

seluruh tenaganya untuk ikut serta dalam membangun proyek infrastruktur 

untuk kepentingan penjajah Belanda. 

4. Dampak penjajahan bangsa barat ke Indonesia selain memberikan dampak 

negatif di bidang ekonomi adalah di bidang sosial. Dampak penjajahan 

bangsa barat dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang 

menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Diskriminasi ras dan 

intimidasi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Termasuk politik 

adu domba atau devide et impera antar sesama pribumi. 

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! 
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2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

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

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut ini! 

1. Tuliskan 3 kebijakan penjajah bangsa Barat ke Indonesia!  

 

2. Tuliskan dampak kebijakan penjajah bangsa Barat ke Indonesia terkait 

politik, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan budaya dengan kondisi 

sekarang! 

 

3. Menurut kalian apakah kondisi penjajahan berlangsung juga di zaman 

sekarang dalam konteks/keadaan/sifat yang berbeda? Jelaskan pendapat 

kalian! 
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4. Menurut kalian apa yang harus dilakukan agar kita tidak kembali terjajah 

atau bisa membebaskan diri dari penjajahan modern? 

 

H. Umpan Balik Guru 
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