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1. Identitas  

a. Nama Mata Pelajaran : Sejarah 
b. Semester  : Satu 
c. Kompetensi Dasar : 

 
 
3.2. Menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan 
 
 

 
Menganalisis keterkaitan peristiwa Sejarah tentang manusia di masa lalu untuk  
Kehidupan masa kini 

 
 

 
 

d. Materi Pokok  : Manusia dan Sejarah 
e. Alokasi Waktu  : 3 JP 
f. Tujuan Pembelajaran :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

g. Materi Pembelajaran  
   
Manusia hidup dalam Perubahan dan berkelanjutan 

Kehidupan manusia tidaklah statis, mulai dari lahir sampai tumbuh seperti 
sekarang merupakan salah satu bukti bahwa manusia selalu mengalami perubahan. 
Anda mengalami pengalaman yang setiap waktunya berubah. Perubahan pun  
kemudian berkelanjutan tanpa terputus. Apabila dikaitkan dengan peristiwa sejarah 
kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah, kita harus menyadari 
bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah 
peristiwa yang berkelanjutan. 

Peristiwa masa lalu berkaitan erat dengan peristiwa setelahnya, didalam 
sejarah, dinyatakan bahwa segala sesuatu yang tersedia sekarang merupakan 
produk dari perkembangan pada masa sebelumnya. 
Perubahan adalah proses masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda 
sama sekali dengan praktik sebelumnya. Hal itu karena praktik lama dinilai tidak 
memadai untuk menunjang kemajuan kehidupan. 

Melalui pembelajaran Problem Based Learning dengan metode diskusi, kerja 

kelompok, tanya jawab, penugasan, dan presentasi, Peserta didik dapat 

Menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan, 

Menyajikan hasil telaah dalam bentuk tertulis tentang keterkaitan kehidupan 

manusia dalam perubahan dan keberlanjutan sehingga Anda dapat menghayati 

dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui belajar ……., 

mengembangakan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat 

mengembangkan kemampuan berpikirkritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas 

(4C). 

 



Manusia dan Sejarah 

Objek Sejarah 

Manusia beraktivitas 
dalam ruang dan waktu 

 

Manusia hidup dalam 
perubahan dan berkelanjutan 

 

Kehidupan Masa kini 

merupakan akibat masa 

lampau 

Hubungan manusia 

dengan sejarah 

Subjek Sejarah 

Penyebab terjadinya perubahan antara lain : Perang, Bencana alam, Revolusi, Krisis 
ekonomi, Reformasi, Globalisasi, dll.  

Perubahan berdasarkan Sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang 
direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang 
direncanakan, yaitu perubahan yang melewati proses perencanaan tertentu. 
Contohnya: pada masa pemerintahan Orde Baru Indonesia memiliki REPELITA yang 
merencanakan strategi pencapaian pembangunan untuk perubahan. Dan Perubahan 
yang tidak direncanakan, yaitu dampak yang tidak diharapkan dari yang telah 
direncanakan. Contohnya: praktik KKN yang menyebabkan krisis di berbagai bidang 
pada masa Orde Baru. 

Perubahan berdasarkan Skala Pengaruhnya. Perubahan yang pengaruhnya 
besar, berkaitan dengan perubahan ideologi, sistem ekonomi, dan sistem politik. 
Perubahan yang pengaruhnya kecil, berkaitan dengan model rambut, cara 
berpakaian, gaya hidup, dll. 
 
Faktor penunjang atau penyebab terjadinya perubahan sosial : 
1) Jiwa yang terbuka terhadap perubahan, yaitu jiwa revolusioner yang hidup dalam 

masyarakat yang mau mengubah apa saja yang telah ada. 
2) Bertambahnya perbendaharaan ilmu pengetahuan memungkinkan bertambahnya 

pemecahan baru mengenai berbagai masalah yang dihadapi. 
3) Timbulnya keinginan baru yang dipancangkan sebagai cita-cita nasional dan 

harus diperjuangkan pencapaiannya. 
4) Bertambah dan berkurangnya penduduk yang merupakan tantangan yang harus 

dijawab dengan perubahan sosial. 
5) Adanya penemuan baru yang meliputi discovery, inovation dan invention. 
6) Adanya pengaruh kebudayaan lain dan adanya konflik dalam masyarakat serta 

revolusi  yang menginginkan perubahan. 
 
 
2. Peta Konsep    

 
                                                        
 

       
                
 
           

 
 

                                                              
 

 
 

 
   
    

 
3. Kegiatan Pembelajaran  

 
a. Pendahuluan  

Sebelum belajar pada materi ini silahkan kalian membaca dan memahami cerita di 
bawah ini. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silahkan kalian lanjutkan ke kegiatan 
belajar berikut dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKB ini. 
 
 

b. Kegiatan Inti 

1) Petunjuk Umum UKB 
a)  Melalui UKB ini Anda akan mengembangkan kemampuan bernalar 

menggunakan sistem Persamaan Liniear Tiga Variabel agar dapat 
menyelesaikan masalah kontekstual dan melaporkan hasilnya melalui 
presentasi sehingga Anda akan terlatih berkomunikasi dengan baik. 
Aktivitas berpikir yang akan Anda latihkan dalam UKB ini adalah 
menganalisis permasalahan kontekstual, mengevaluasi strategi-strategi 
penyelesaian masalah tersebut. Untuk itu, Anda harus belajar dengan sabar 
dan tekun sehingga Anda bisa tahu, mau, dan mampu melakukan aktifitas 
berpikir tinggi tersebut melalui belajar matematika ini. 
 
 
 

Penyelesaian: 
a. Mengapa Presiden Soeharto mengundurkan diri? 

Menurunya nilai tukar rupiah terhadap dolar US yang menyebabkan krisis ekonomi dan 
moneter serta terjadinya demo mahasiswa yang menuntut Presiden Soeharto turun dari 
jabatanya. 
 

b. Diskusikan dengan temanmu keterkaitan demo mahasiswa dengan runtuhnya ORBA 
Krisis ekonomi yang diikuti dengan krisis kepercayaan membuat mahasiswa demo meminta 
Presiden Soeharto mundur dari jabatan Presiden RI yang kemudian tuntutan ini di respon 
dengan mundurnya Presiden Soeharto pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pengunduran diri ini 
menandai runtuhnya ORBA. 
 

c. Jelaskan dampak dari pengunduran diri Presiden Soeharto? 
Dampak dari pengunduran diri Presiden Soeharto yaitu Rezim orde baru runtuh digantikan 
dengan Orde Reformasi 

 

KOMPAS 

TANGGAL 21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB, semua perhatian tertuju ke credentials room di Istana 
Merdeka, Jakarta. Saat itu, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Dalam pidato 
yang singkat, Soeharto antara lain mengatakan, Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti 
dari jabatan saya sebagai Presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, 
Kamis 21 Mei 1998.Pengumuman pengunduran diri Soeharto Kamis pagi itu sesungguhnya 
tidaklah terlalu mengejutkan, karena sehari sebelumnya sudah ramai dibicarakan bahwa Presiden 
Soeharto akan mengundurkan diri. Yang menjadi pertanyaan, apa yang mendorong Soeharto 
akhirnya memutuskan untuk mundur? Karena, beberapa hari sebelumnya, Soeharto masih yakin 
dapat mengatasi keadaan.Kejutan ke arah mundurnya Soeharto diawali oleh keterangan pers 
Ketua DPR/MPR Harmoko usai Rapat Pimpinan DPR, Senin (18/5) lalu. 
Pertanyaan: 

a. Mengapa Presiden Soeharto mengundurkan diri? 
b. Diskusikan dengan temanmu keterkaitan demo mahasiswa dengan runtuhnya ORBA 
c. Jelaskan dampak dari pengunduran diri Presiden Soeharto? 

 



Kegiatan Belajar 1 

 

Konsep manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. 

b)  Baca dan pahami materi pada buku : 

 Hapsari, Ratna, M.Adil. 2014. Sejarah Kelompok Peminatan ilmu-ilmu 
Sosial. Jakarta: Erlangga 

 Hermawan. 2016. Buku Siswa Sejarah Peminatan X Bandung : Yudistira   

 krismonikaicha.blogspot.com/2015/11/konsep-perubahan-dan-
keberlanjutan dan buku lain yang sekiranya Anda temukan berkaitan 
dengan materi Sejarah perubahan-dan-keberlanjutan,  

 Untuk keperluan ini Anda boleh mencarinya di internet. 
 

c)  Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang 
telah disediakan. Anda bisa bekerja sendiri, namun akan lebih baik apabila 
bekerjasama dengan teman lain sekaligus berlatih untuk berkolaborasi dan 
berkomunikasi dengan baik. 
 

d)  Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih, 
apabila kalian yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan dalam kegiatan belajar keterkaitan peristiwa 
Sejarah tentang manusia di masa lalu untuk Kehidupan masa kini kalian 
boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti 
tes formatif agar kalian dapat belajar ke UKB berikutnya. 
 

2) Kegiatan Belajar 
Ayo……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan konsentrasi  
!!! 
 

 
 
 

 
Bacalah uraian singkat materi dan contoh berikut dengan penuh konsentrasi ! 
 
 

           
 
 
Manusia hidup dalam Perubahan dan berkelanjutan 

Kehidupan manusia tidaklah statis, mulai dari lahir sampai tumbuh seperti 
sekarang merupakan salah satu bukti bahwa manusia selalu mengalami perubahan. 
Anda mengalami pengalaman yang setiap waktunya berubah. Perubahan pun  
kemudian berkelanjutan tanpa terputus. Apabila dikaitkan dengan peristiwa sejarah 
kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah, kita harus menyadari 
bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah 
peristiwa yang berkelanjutan. 

Peristiwa masa lalu berkaitan erat dengan peristiwa setelahnya, didalam 
sejarah, dinyatakan bahwa segala sesuatu yang tersedia sekarang merupakan 
produk dari perkembangan pada masa sebelumnya. 
Perubahan adalah proses masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda 
sama sekali dengan praktik sebelumnya. Hal itu karena praktik lama dinilai tidak 
memadai untuk menunjang kemajuan kehidupan. 
- Penyebab terjadinya perubahan antara lain : Perang, Bencana alam, Revolusi, 

Krisis ekonomi, Reformasi, Globalisasi, dll.  
- Perubahan berdasarkan Sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang 

direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang 
direncanakan, yaitu perubahan yang melewati proses perencanaan tertentu. 

Penguatan Karakter 



Contoh 

 

Contohnya: pada masa pemerintahan Orde Baru Indonesia memiliki REPELITA 
yang merencanakan strategi pencapaian pembangunan untuk perubahan. Dan 
Perubahan yang tidak direncanakan, yaitu dampak yang tidak diharapkan dari 
yang telah direncanakan. Contohnya: praktik KKN yang menyebabkan krisis di 
berbagai bidang pada masa Orde Baru. 

- Perubahan berdasarkan Skala Pengaruhnya. Perubahan yang pengaruhnya 
besar, berkaitan dengan perubahan ideologi, sistem ekonomi, dan sistem politik. 
Perubahan yang pengaruhnya kecil, berkaitan dengan model rambut, cara 
berpakaian, gaya hidup, dll. 

 
Faktor penunjang atau penyebab terjadinya perubahan sosial : 
1) Jiwa yang terbuka terhadap perubahan, yaitu jiwa revolusioner yang hidup dalam 

masyarakat yang mau mengubah apa saja yang telah ada. 
2) Bertambahnya perbendaharaan ilmu pengetahuan memungkinkan bertambahnya 

pemecahan baru mengenai berbagai masalah yang dihadapi. 
3) Timbulnya keinginan baru yang dipancangkan sebagai cita-cita nasional dan 

harus diperjuangkan pencapaiannya. 
4) Bertambah dan berkurangnya penduduk yang merupakan tantangan yang harus 

dijawab dengan perubahan sosial. 
5) Adanya penemuan baru yang meliputi discovery, inovation dan invention. 
6) Adanya pengaruh kebudayaan lain dan adanya konflik dalam masyarakat serta 

revolusi  yang menginginkan perubahan. 
 
 
 
 

Berikut adalah contoh manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. 
Peserta didik Agar lebih memahami, ayo berlatih berikut. 

 
Ayoo berlatih! 

  Setelah kalian memahami uraian singkat materi dan contoh di atas, maka: 
Dapat menjelaskan konsep manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan 

 
Apabila kalian telah mampu menjelaskan konsep manusia hidup dalam perubahan 
dan keberlanjutan, jika telah memahami, maka kalian bisa melanjutkan pada 
kegiatan belajar 2 berikut. 
 
Kegiatan Belajar 2 

 
Setelah kalian belajar tentang konsep manusia hidup dalam perubahan dan 
keberlanjutan pada contoh kegiatan belajar 1, sekarang perhatikan keterkaitan 
peristiwa Sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini berikut! 
Lakukan berikut buatlah analisis peristiwa Sejarah tentang manusia di masa lalu 
untuk kehidupan masa kini 
Jika sudah memahami, lanjutkan pada kegiatan ayo berlatih berikut. 

 
Ayo berlatih!! 

 
Setelah memahami contoh di atas, maka selesaikanlah kegiatan berikut di buku kerja 
kalian!  
 
Sebutkan Faktor penunjang atau penyebab terjadinya perubahan sosial ! 
 
 

Mengembangkancara lain 

sepertipresentasikonsepolehsiswa, diskusikonsep, dll. 

Sekaligusuntukmembangunpenerapankarakter, 

literasi, kolaborasi, kreatifitas, berpikirkritis, 

berkomunikasi, dll, sehinggajikadilakukanberkali-kali 

denganskenario yang berbeda 

(supayatidakbosanmanakalaskenarionyasamaterus) 

akanmelekatdanmenjadikebiasaanakhirnyabudayakeb

aikanakanterbentuk.  

 



Berikan Penjelasan bahwa  manusia hidup selalu mengalami  perubahan dan 
keberlanjutan ! 

 
Apabila kalian sudah mampu menyelesaikan .ini, maka kalian bisa melanjutkan pada 
kegiatan belajar 3 berikut. 
Kegiatan Belajaran…. 

 
Ayo Peserta didik sekarang perhatikan lagi contoh berikut ini dengan baik ! 

 

   
 

  
Pendidikan tradisional (konsep lama) sangat menekankan pentingnya penguasaan 
bahan pelajaran. Menurut konsep ini rasio ingatanlah yang memegang peranan 
penting dalam proses belajar di sekolah. dan menengah sejak paruh kedua abak 
ke-19, dan mewakili puncak pencarian elektik atas „satu sistem terbaik‟. Ciri utama 
pendidikan tradisional termasuk : (1) anak-anak biasanya dikirim ke sekolah di 
dalam wilayah geografis distrik tertentu, (2) mereka kemudian dimasukkan ke 
kelas-kelas yang biasanya dibeda-bedakan berdasarkan umur, (3) anak-anak 
masuk sekolah di tiap tingkat menurut berapa usia mereka pada waktu itu, (4) 
mereka naik kelas setiap habis satu tahun ajaran, (5) prinsip sekolah otoritarian, 
anak-anak diharap menyesuaikan diri dengan tolok ukur perilaku yang sudah ada, 
(6) guru memikul tanggung jawab pengajaran, berpegang pada kurikulum yang 
sudah ditetapkan, (7) sebagian besar pelajaran diarahkan oleh guru dan 
berorientasi pada teks, (8) promosi tergantung pada penilaian guru, (9) kurikulum 
berpusat pada subjek pendidik, (10) bahan ajar yang paling umum tertera dalam 
kurikulum adalah buku-buku teks. 
Konsep pendidikan modern (konsep baru), yaitu ; pendidikan menyentuh setiap 
aspek kehidupan peserta didik, pendidikan merupakan proses belajar yang terus 
menerus, pendidikan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dan pengalaman, baik di 
dalam maupun di luar situasi sekolah, pendidikan dipersyarati oleh kemampuan 
dan minat peserta didik, juga tepat tidaknya situasi belajar dan efektif tidaknya cara 
mengajar. Pendidikan pada masyarakat modern atau masyarakat yang tengah 
bergerak ke arah modern (modernizing), seperti masyarakat Indonesia, pada 
dasarnya berfungsi memberikan kaitan antara anak didik dengan lingkungan sosial 
kulturalnya yang terus berubah dengan cepat. 

 
 

 
Kesimpulan dari ilustrasi dan keterangan  di atas sebagai berikut. 
 

Adanya keterkaitan peristiwa Sejarah tentang manusia di masa lalu untuk 
kehidupan masa kini 

 
Dari contoh penyelesaian di atas, apakah ada hal yang belum kalian pahami? 

Jika kalian sudah paham kerjakanlah soal pada bagian Ayoo berlatih berikut! 



 
 

Ayoo berlatih!! 
……………………………………. 

Dari ilustrasi tersebut, maka  
1) Tentukan penyebab terjadinya perubahan!  
2) Bagaimana cara kalian bisa menemukan penyebab terjadinya perubahan ?  
3) Konsep mana yang kalian gunakan untuk menemukan jawaban tersebut?  
4) Dapatkah kalian memberikan contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-

hari yang penyelesaiannya menggunakan pendekatan tersebut?  
 

 Kerjakan bersama teman kalian di buku kerja masing-masing! 

 Periksakan seluruh pekerjaan kalian kepada Guru agar dapat diketahui 
penguasaan materi sebelum kalian diperbolehkan belajar ke UKB berikutnya. 

 
c. Penutup 

 
Bagaimana kalian sekarang? 
Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajarkegiatan 1 dan 
2 berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah 
kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKB ini 
di Tabel berikut.  
 
Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No Pertanyaan Ya  Tidak  

1. Apakah kalian telah memahmi Adanya keterkaitan peristiwa 
Sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan 
masa kini 
 

  

2. Dapatkah kalian menjelaskan. Adanya keterkaitan peristiwa 
Sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan 
masa kini ? 
 

  

3.  Dst………………………………… 
 

  

 
Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah 
kembali materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan pelajari ulang 
kegiatan belajar konsep manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan yang 
sekiranya perlu kalian ulang dengan bimbingan Guru atau teman sejawat. Jangan 
putus asa untuk mengulang lagi!.Dan apabila kalian menjawab “YA” pada semua 
pertanyaan, maka lanjutkan berikut. 

 
Dimana posisimu? 
Ukurlah diri kalian dalam menguasai materi konsep manusia hidup dalam perubahan 
dan keberlanjutan dalam rentang 0 – 100, tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.  
 

 
 
 
 
 
 

 



Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi konsep manusia hidup 
dalam perubahan dan keberlanjutan, lanjutkan kegaitan berikut untuk mengevaluasi 
penguasaan kalian!. 

 
 Yuk Cek Penguasaanmu terhadap Materi konsep manusia hidup dalam perubahan 
dan keberlanjutan! 

  
Agar dapat dipastikan bahwa kalian telah menguasi materi konsep manusia hidup 
dalam perubahan dan keberlanjutan, maka kerjakan soal berikut secara mandiri di 
buku kerja kalian masing-masing.  
 
a) Jelakan keterkaitan peristiwa Sejarah tentang manusia di masa lalu untuk 

kehidupan masa      kini? 
b) Sebutkan Faktor penunjang atau penyebab terjadinya perubahan sosial ! 
c) Berikan Penjelasan bahwa  manusia hidup selalu mengalami  perubahan dan 

keberlanjutan Dst………………… 
 

Setelah menyelesaikan konsep manusia hidup dalam perubahan dan 
keberlanjutan di atas dan mengikuti kegiatan belajar keterkaitan peristiwa sejarah 
tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini , bagaimana penyelesaian 
permasalahan serta menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di 
masa lalu untuk kehidupan masa kini di bagian awal pembelajaran tadi?  

Silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebangku atau teman lain. 
Kemudian tuliskan penyelesaian konsep manusia hidup dalam perubahan dan 
keberlanjutan, tersebutdi buku kerja masing-masing!. 

 
Ini adalah bagian akhir dari UKB materi konsep manusia hidup dalam perubahan dan 
keberlanjutan, mintalah tes formatif kepada Gurukalian sebelum belajar ke UKB 
berikutnya.  
 
 

 

Sukses untuk kalian !!! 
 


