
DESAIN PEMBELAJARAN
MATA PELAJARAN SEJARAH UMUM (2 SKS)

MING-GU 
KE-

STANDAR 
KOMPE-TENSI

KOMPETENSI DASAR KEGIATAN PEMBELAJARAN

TATAP MUKA TUGAS TERSTRUKTUR KEGIATAN MANDIRI

1 Memahami 
prinsip dasar ilmu 
sejarah 

1.1 Menjelaskan 
pengertian dan ruang 
lingkup ilmu sejarah

Guru

 Memaparkan pengertian sejarah dan 
manfaat sejarah

 Memaparkan sumber bukti dan fakta 
sejarah

 Menunjukkan contoh peristiwa sejarah 
Indonesia

Latihan soal tentang pegertian sejarah, 
manfaat sejarah, sumber sejarah, bukti 
dan fakta sejarah

Laporan bukti tulisan tentang 
pegertian sejarah dari Internet

Guru

 Memaparkan peristiwa sejarah 
Indonesia

 Menunjukkan monumen peringatan 
peristiwa bersejarah Indonesia

 Memperlihatkan contoh-contoh 
monumen peringatan bersejarah 
Indonesia 

Diskusi tentang peristiwa sejarah 
Indonesia

Laporan hasil diskusi tentang 
peristiwa sejarah ke website 
multiply. Sejarah.com

Guru Latihan pembuatan tentang Periodesasi 
dan kronologi  sejarah Indonesia

Membuat laporan hasil latihan 
pembuatan periodesasi dan 
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 Memaparkan konsep periodesasi dan 
kronologi sejarah Indonesia

 Memperlihatkan contoh periodesasi 
dan kronologi sejarah Indonesia dan 
dunia 

kronologi

2 1.2 Mendeskripsikan 
tradisi sejarah dalam 
masyarakat 
Indonesia masa pra 
aksara dan masa 
aksara

Guru

 Menjelaskan tradisi sejarah pada 
masyarakat pra aksara

Latihan tentang tradisi sejarah lisan di 
dalam masyarakat 

Membuat laporan hasil penemuan 
sebuah tradisi lisan yang ada di 
masyarakat Indonesia

Guru

 Menjelaskan jejak sejarah di dalam 
sejarah lisan (Folklore,Mitologi, 
dongeng dan legenda ) dari berbagai 
daerah di Indonesia

Menceritakan sebuah sejarah lisan  dari 
daerah di Indonesia

Membuat laporan  penemuan 
tradisi lisan dari internet

Guru

 Menjelaskan nilai, norma dan tradisi 
yang diwariskan di dalam sejarah lisan 
Indonesia

Latihan soal tentang norma, tradisi yang 
diwariskan di dalam sejarah lisan 
Indonesia

Membuat laporan nilai, norma dan 
tradisi  di pulau jawa

3 1.3 Menggunakan prinsip-
prinsip dasar 
penelitian sejarah

Guru

 Menjelaskan prinsip sebab-akibat 
dalam kajian sejarah

Latihan menganalisa prinsip sebab-
akibat suatau peristiwa sejarah

Membuat laporan hasil kajian 
sebab-akibat suatu peristiwa sejarah
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Guru 

 Menjelaskan prinsip kronologis dalam 
kajian sejarah

Diskusi tentang prinsip kronologis 
dalam kajian sejarah Indonesia

Membuat laporan hasil kajian 
prinsip- prinsip sejarah dalam 
sejarah Indonesia

4 Menganalisapera
daban Indonesia 
dan dunia

2.1 Menganalisis 
kehidupan awal 
masyarakat 
Indonesia 

Guru

 Memaparkan perkembangan biologis 
manusia Indonesia

 Memaparkan periodesasi 
perkembangan budaya pada 
masyarakat awal Indonesia  

Membuat bagan perkembangan biologis 
manusia Indonesia

Membuat laporan periodesasi 
perkembangan budaya pada 
masyarakat awal Indonesia

Guru

 Menunjukkan peta penemuan manuisia 
purba dan hasil budayanya di Indonesia

 Memperlihatkan bentuk-bentuk 
manusia purba dan hasil-hasil 
budayanya

Membedakan manusia purba dan hasil 
budayanya yang ditemukan di 
Indonesia

Laporan hasil print-out gambar 
manusia purba dan kebudayaannya

Guru

 Menjelaskan ciri-ciri sosial budaya, 
ekonomi, epercayaan dan masyarakat 
pada masa berburu dan masyarakat 
pertanian

Latihan membedakan ciri masyarakat 
berburu dan masyarakat pertanian

Laporan hasil tulisan yang di dapat 
dari penjelajahan dunia maya

5 2.2 Mengidentifikasi Guru Membuat peta migrasi ras proto melayu Laporan hasil down load dari web 
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peradaban awal 
masyarakat di dunia 
yang berpengaruh 
terhadap peradaban 
Indonesia

 Memaparkan proses migrasi ras 
proto melayu dan deutro melayu ke 
kawasan Asia Tenggara dan Indonesia

dan deutro melayu ke Indonesia tentang peta migrasi ras melayu

 Guru

 Menjelaskan pengaruh budaya 
Bacson Hoa-Bin dan Dongson dengan 
perkembangan budaya awal di 
kepulauan Indonesia

Membuat gambar benda-benda 
peninggalan budaya Bacson Hoa Bin 
dan Dongson

Mencari tulisan tentang kebudayaan 
Bacson Hoa Bin dan Dongson di 
situs Internet

Guru

 Memaparkan Kebudayaan Logam 
di Indonesia



Membuat replika benda-benda 
kebudayaan logam dari lilin dengan 
tehnik bivalve

Membuat benda-benda kebudayaan 
logam dengan tahnik a cire perdue

6 2.3 Menganalisis asal-
usul dan persebaran 
manusia di kepulauan 
Indonesia

Guru

 Memaparkan hipotesis tenteng 
asal-usul  dan persebaran manusia di 
kepulauan Indonesia

Menganalisa hipotesis tentang asal-usul 
dan persebaran manusia dari berbagai 
ahli

Mencari tulisan tentang teori-teori 
manusia Indonesia dari situs 
Internet

Guru

 Memaparkan perkembangan 
teknologi dan sistem kepercayaan 
masyarakat Indonesia pada zaman  batu 
muda dan batu besar

Membuat diagram karakteristik sistem 
teknologi dan sistem kepercayaan 
masyarakat Indonesia pada zaman batu 
muda dan batu besar

Mencari tulisan tentang zaman batu 
muda dan batu besar Indonesia dari 
internet

Guru

 Memaparkan contoh zaman bstu muda 
dan batu besar

Membuat gambar benda-benda zaman 
batu muda dan batu besar

Mencari gambar-gambar benda-
benda zaman batu muda dan batu 
besar dari internet
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7 Menganalisi 
perjalanan bangsa 
Indonesia dari 
negara 
tradisional, 
kolonial, 
pergerakan 
kebangsaan,hingg
a terbentuknya 
negara                              
kebangsaan 
sampai 
Proklamasi 
Kemerdekaan 
Indonesia                                                                                           

3.1 menganalisis 
perkembangan 
negara tradisional 
(Hindu-Budha dan 
Islam) di Indonesia

Guru

 Memaparkan analisis perkembangan 
negara-negara tradisional Hindu dan 
Budha di Indonesia 

Membuat analisa satu negara 
Tradisioanl Hindu dan Budha 

Mencari tulisan tentang negara-
negara Tradional Hindu-Budha di 
Indonesia dari Internet

8 Guru

 Memaparkan analisis perkembangan 
negara –negara tradisonal Islam di 
Indonesia

Membuat analis perkembangan negara 
tradisional Islam dari sumber bacaan 
sejarah

Mencari tulisan analisa para 
sejarawan dari internet

9 3.2        Membandingkan 
perkembangan
masyarakat Indonesia di 
bawah penjajahan ( 
zaman VOC, Pem. 
Belanda, Inggris dan 
pendudukan Jepang )

Guru

 Memaparkan perkembangan 
masyarakat Indonesia di bawah 
penjajahan Belanda dan Inggris

Membuat analisis suatu kasus 
perkembangan masyarakat Indonesia di 
bawah penjajahan Belanda dan Inggris

Mencari tulisan tentrang suatu 
kasus penjajahan dari Internet
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10 Guru

 Memaparkan perkembangan 
masyarakat Indonesia dibawah 
pendudukan Jepang

Membuat analisa tentang keuntungan 
dan kerugian yang dibuat 0leh 
pendudukan Jepang

Mencari gambar-gambar kekejaman 
Jepang terhadap Rakyat Indonesia

11 3.3 Menganalisis proses 
kelahiran dan 
perkembangan 
nasionalisme Indonesia

Guru

 Memaparkan proses kelahiran 
Nasionalisme Indonesia

Menganalisa teori-teori tentang lahirnya 
nasionalisme Indonesia

Mencari tulisan tentang lahirnya 
nasionalisme di Indonesia

12 Guru

 Memaparkan perkembangan 
Nasionalisme di Indonesia

Membuat tulisan tentang satu organisasi 
pemuda yang bersifat nasional

Mencari tulisan tentang organisasi 
yang bersifat nasionalis
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13 3.4 Menganalisis 
terbentuknya negara 
kebangsaan Indonesia

Guru

 Memaparkan proses terbentuknya 
negara kebangsaan Indonesia

Mendiskusikan tentang terbentuknya 
negara kebangsaan Indonesia

Mencari tulisan tentang proses 
terbentuknya negara kebangsaan 
Indonesia

14 Guru

 Memaparkan pertikaian yang terjadi 
setelah terbentuknya negara kebangsaan 
Indonesia

Mendiskusikan sebab akibat pertikaian 
yang terjadi setelah terbentuknya 
negara kebangsaan Indonesia

Mencari tulisan tentang pertikaian 
dalam pembentukan negara 
kebangsaan Indonesia

15 Merekonstruksi 
perjuangan 
bangsa Indonesia 
sejak masa 
Proklamasi 
hingga lahirnya 
Orde Baru

4.1 Merekonstruksi 
perkembangan 
masyarakat Indonesia 
sejak proklamasi hingga 
Demokrasi Terpimpin

Guru

 Memaparkan rekonstruksi 
perkembangan masyarakat Indonesia 
pada masa proklamasi

Menganalisa perkembangan masyarakat 
Indonesia pada masa proklamasi

Mencari tulisan tentang 
perkembangan Masyarakat 
Indonesia pada masa proklamasi 
dari internet



MING-GU 
KE-

STANDAR 
KOMPE-TENSI

KOMPETENSI DASAR KEGIATAN PEMBELAJARAN

TATAP MUKA TUGAS TERSTRUKTUR KEGIATAN MANDIRI

16 Guru

 Memaparkan rekonstruksi 
perkembangan masyarakat Indonesia 
pada masa Demokrasi Terpimpin 

Menganalisa perkembangan masyarakat 
Indonesia pada masa Demokrasi 
Terpimpin

Mencari tulisan tentang masyarakat 
Indonesia pada masa Demokrasi 
Terpimpin

17 4.2 Menganalisis 
pergantian pemerintahan 
dari Demokrasi 
Terpimpin sampai 
lahirnya Orde Baru

Guru

 Memaparkan pemerintahan Demokrasi 
terpimpin dan pemerintahan Orde Baru

Mendiskusikan pemerintahan 
Demokrasi Terpimpin dan 
pemerintahan Orde Baru

Mencari tulisan tentang 
pemerintahan Demokrasi 
Terpimpin dan Orde Baru

18 Guru

 Memaparkan peristiwa pergantian 
pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke 
pemerintahan Orde Baru

Mendiskusikan kasus-kasus dalam 
pergntian pemerintahan Demokrasi 
Terpimpin ke pemerintahan Orde Baru

Mencari tulisan yang berkaitan 
dengan peristiwa pergantian 
pemerintahan Demokrasi 
Terpimpin ke Orde Baru
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