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SILABUS 

Sejarah Indonesia  

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas   : X (Sepuluh) 

Kompetensi Inti : 

 

 KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 
dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara 
efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat 
dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan 
internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

Alokasi waktu: 2 jam pelajaran/minggu 

Kompetensi Dasar Indikator Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 
Pembelajara 

3.1  Memahami konsep 

berpikir kronologis, 

diakronik, sinkronik, 

ruang, dan waktu 

dalam sejarah 

 Memahami cara 
berpikir kronologis 
dalam 
mempelajari 
sejarah 

 Memahami cara 
berpikir diakronik 
dalam 
mempelajari 
sejarah 

 Memahami cara 
berpikir sinkronik 
dalam 
mempelajari 
sejarah 

Cara Berpikir 

Sejarah 

 Cara 
berpikir 
kronologis 
dalam 
mempelajari 
sejarah 

 Cara 
berpikir 
diakronik 
dalam 
mempelajari 
sejarah 

 Membaca buku 
teks dan/melihat 
tayangan film 
pendek  tentang 
aktivitas manusia 
sehari-hari 

 Membuat dan 
mengajukan 
pertanyaan/tanya 
jawab/berdiskusi 
tentang informasi 
tambahan yang 
belum 
dipahami/ingin 
diketahui sebagai 
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4.1  Menyajikan hasil 

penerapan konsep 

berpikir kronologis, 

diakronik, sinkronik, 

ruang, dan waktu 

dalam peristiwa 

sejarah dalam 

bentuk tulisan atau 

bentuk lain 

 Menyajikan secara 
tertulis kesimpulan 
tentang konsep 
berpikir 
kronologis, 
diakronik, 
sinkronik, ruang, 
dan waktu dalam 
sejarah 

 Cara 
berpikir 
sinkronik 
dalam 
mempelajari 
sejarah 

 

klarifikasi tentang 
konsep berpikir 
kronologis, 
diakronik, 
sinkronik, ruang, 
dan waktu dalam 
sejarah 

 Mengumpulkan 
informasi terkait 
dengan konsep 
berpikir 
kronologis, 
diakronik, 
sinkronik, ruang, 
dan waktu dalam 
sejarah dari 
sumber tertulis, 
sumber lainnya 
dan/atau 
internet. 

 Menganalisis 
hasil informasi 
mendapatkan 
kesimpulan 
tentang konsep 
berpikir 
kronologis, 
diakronik, 
sinkronik, ruang, 
dan waktu dalam 
sejarah 

 Menyajikan 
secara tertulis 
kesimpulan 
tentang konsep 
berpikir 
kronologis, 
diakronik, 
sinkronik, ruang, 
dan waktu dalam 
sejarah 

3.2  Memahami konsep 

perubahan dan 

keberlanjutan 

dalam sejarah 

 Memahami makna 
perubahan 

 Memahami makna 
keberlanjutan 

Konsep 

Perubahan dan 

Keberlanjutan 

 Membaca buku 
teks dan/melihat 
tayangan film 
pendek tentang 



  

3 
 

 Menjelaskan 
dengan singkat 
contoh perubahan 
dan contoh 
keberlanjutan 
dalam sejarah 

 Makna 
perubahan 

 Makna 
keberlanjutan 

aktivitas manusia 
sehari-hari 

 Membuat dan 
mengajukan 
pertanyaan/tanya 
jawab/berdiskusi 
tentang informasi 
tambahan yang 
belum 
dipahami/ingin 
diketahui sebagai 
klarifikasi tentang 
konsep 
perubahan dan 
keberlanjutan 
dalam sejarah 

 Mengumpulkan 
informasi terkait 
dengan konsep 
perubahan dan 
berkelanjutan 
dalam sejarah 
dari sumber 
tertulis, sumber 
lainnya dan/atau 
internet 

 Menganalisis 
hasil informasi 
mendapatkan 
kesimpulan 
tentang konsep 
perubahan dan 
berkelanjutan 
dalam sejarah 

 Menyajikan 
secara tertulis 
kesimpulan 
tentang konsep 
perubahan dan 
berkelanjutan  
dalam sejarah 
 

4.2  Menerapkan konsep 

perubahan dan 

keberlanjutan 

dalam mengkaji 

peristiwa sejarah 

 Menganalisis 
peristiwa sejarah 
menggunakan 
konsep perubahan 
dan keberlanjutan 

 Menyajikan secara 
tertulis kesimpulan 
tentang konsep 
perubahan dan 
berkelanjutan  
dalam sejarah 

3.3  Menganalisis 

kehidupan manusia 

purba dan asal-usul 

nenek moyang 

 Mengidentifikasi 
kehidupan 
manusia purba 
melalui buku teks 

Indonesia 

Zaman 

Praaksara: Awal 

Kehidupan 

 Membaca buku 
teks dan/atau  
melihat  gambar-
gambar tentang 
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bangsa Indonesia 

(Melanesoid, Proto, 

dan Deutero 

Melayu) 

yang dibaca atau 
dari sumber lain 

 Memahami peta 
persebaran asal-
usul nenek 
moyang bangsa 
Indonesia 

 Memahami asal-
usul nenek 
moyang bangsa 
Indonesia 

 Memahami corak 
kehidupan 
masyarakat pada 
zaman Praaksara 

Manusia 

Indonesia 

 Manusia 
purba  

 Asal-usul 
nenek 
moyang 
bangsa 
Indonesia 

 Corak 
kehidupan 
masyarakat 

 Hasil-hasil 
budaya 
masyarakat  

 Nilai-nilai 
budaya 
masyarakat  

aktifitas 
kehidupan 
masyarakat 
zaman praaksara, 
peta persebaran 
asal-usul nenek 
moyang bangsa 
Indonesia dan  
peninggalan hasil 
kebudayaan pada 
zaman praaksara. 

 Membuat dan 
mengajukan 
pertanyaan/tanya 
jawab/berdiskusi 
tentang informasi 
tambahan  yang 
belum 
dipahami/ingin 
diketahui sebagai 
klarifikasi  tentang  
kehidupan 
manusia purba, 
asal-usul nenek 
moyang bangsa 
Indonesia, hasil-
hasil budaya dan 
nilai-nilai budaya 
zaman praaksara  

 Mengumpulkan 
informasi terkait 
dengan 
pertanyaan 
mengenai 
kehidupan  
manusia purba, 
asal-usul nenek 
moyang bangsa 
Indonesia, hasil-
hasil dan nilai-
nilai budaya 
masyarakat 
praaksara melalui 
bacaan sumber-
sumber yang ada 

4.3  Menyajikan 

informasi mengenai 

kehidupan manusia 

purba dan asal-usul 

nenek moyang 

bangsa indonesia 

(Melanesoid, Proto, 

dan Deutero 

Melayu) dalam 

bentuk tulisan 

 Mempresentasikan 
karya tulis tentang 
kehidupan 
manusia purba dan 
asal-usul nenek 
moyang bangsa 
indonesia 
(Melanesoid, 
Proto, dan Deutero 
Melayu) 

3.4  Memahami hasil-

hasil dan nilai-nilai 

budaya masyarakat 

praaksara 

Indonesia dan 

pengaruhnya dalam 

kehidupan 

lingkungan terdekat 

 Mengidentifikasi 
hasil-hasil budaya 
masyarakat 
praaksara  

 Mengidentifikasi 
nilai-nilai budaya 
masyarakat 
Praaksara 

 Menjelaskan 
pengaruh hasi-
hasil dan nilai-nilai 
budaya 
masyarakat 
Praaksara dalam 
lingkungan 
terdekat 
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4.4  Menyajikan hasil-

hasil dan nilai-nilai 

budaya masyarakat 

praaksara Indonesia 

dan pengaruhnya 

dalam kehidupan 

lingkungan terdekat 

dalam bentuk 

tulisan 

 Mempresentasikan 
karya tulis tentang 
hasil-hasil dan 
nilai-nilai budaya 
masyarakat 
praaksara 
Indonesia dan 
pengaruhnya 
dalam kehidupan 
lingkungan 
terdekat 

di  museum atau 
peninggalan-
peninggalan yang 
ada di lingkungan 
terdekat 

 Menganalisis 
informasi dan 
data-data yang 
didapat baik dari 
bacaan maupun 
dari sumber-
sumber lain yang 
terkait untuk 
mendapatkan 
kesimpulan 
tentang 
kehidupan 
manusia purba, 
asal-usul nenek 
moyang bangsa 
Indonesia, hasil-
hasil dan nilai-
nilai budaya 
masyarakat 
praaksara 
Indonesia 

 Menyajikan 
informasi dalam 
bentuk laporan 
tertulis mengenai 
; kehidupan 
manusia purba, 
asal-usul nenek 
moyang bangsa 
Indonesia, hasil-
hasil dan nilai-
nilai budaya 
masyarakat 
praaksara 
Indonesia dan 
pengaruhnya 
dalam kehidupan 
lingkungan 
terdekat 

3.5  Menganalisis 

berbagai teori 

 Memahami teori-
teori masuknya 
agama dan 

Indonesia 

Zaman Hindu 

 Membaca buku 
teks dan/atau 
melihat gambar-
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tentang proses 

masuknya agama 

dan kebudayaan 

Hindu dan Buddha 

ke Indonesia 

kebudayaan Hindu 
dan Buddha ke 
Indonesia 

dan Buddha: 

Silang Budaya 

Lokal dan 

Global Tahap 

Awal 

 Teori-teori 
masuknya 
agama dan 
kebudayaan 
Hindu dan 
Buddha 

 Kerajaan-
kerajaan 
Hindu dan 
Buddha 

 Bukti-bukti 
kehidupan 
pengaruh 
Hindu dan 
Buddha yang 
masih ada 
sampai masa 
kini 

 

gambar 
peninggalan 
zaman Hindu dan 
Buddha di 
Indonesia 

 Membuat dan 
mengajukan 
pertanyaan/tanya 
jawab/berdiskusi 
tentang informasi 
tambahan yang 
belum 
dipahami/ingin 
diketahui sebagai 
klarifikasi tentang 
teori masuknya 
agama dan 
kebudayaan 
Hindu dan 
Buddha, 
perkembangan 
masyarakat, 
pemerintahan 
dan budaya 
kerajaan-
kerajaan Hindu 
dan Buddha, 
serta bukti-bukti  
pengaruh Hindu 
dan Buddha yang 
masih berlaku 
pada kehidupan 
masyarakat 
Indonesia masa 
kini. 

 Mengumpulkan 
informasi terkait 
dengan 
pertanyaan 
mengenai teori 
masuknya agama 
dan kebudayaan 
Hindu dan 
Buddha, 
perkembangan 
masyarakat, 
pemerintahan 

4.5  Mengolah informasi 

tentang proses 

masuknya agama 

dan kebudayaan 

Hindu dan Buddha 

ke Indonesia serta 

pengaruhnya pada 

kehidupan 

masyarakat 

Indonesia masa kini 

serta 

mengemukakan-nya 

dalam bentuk 

tulisan 

 Menyajikan karya 
tulis tentang 
proses masuknya 
agama dan 
kebudayaan Hindu 
dan Buddha ke 
Indonesia serta 
pengaruhnya pada 
kehidupan 
masyarakat 
Indonesia masa 
kini 

3.6  Menganalisis 

perkembangan 

kehidupan 

masyarakat, 

pemerintahan, dan 

budaya pada masa 

kerajaan-kerajaan 

Hindu dan Buddha 

di Indonesia serta 

menunjukkan 

contoh bukti-bukti 

yang masih berlaku 

pada kehidupan 

masyarakat 

Indonesia masa kini 

 Menyebutkan 
kerajaan-kerajaan 
Hindu dan Buddha 
yang pernah ada di 
Indonesia  

 Menjelaskan 
perkembangan 
kehidupan 
masyarakat, 
pemerintahan, dan 
budaya pada masa 
kerajaan-kerajaan 
Hindu dan Buddha 
di Indonesia  

 Menjelaskan bukti-
bukti kehidupan 
pengaruh Hindu 
dan Buddha yang 
masih ada sampai 
masa kini 

4.6  Menyajikan hasil 

penalaran dalam 

 Menyajikan karya 
tulis tentang nilai-
nilai dan unsur 
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bentuk tulisan 

tentang nilai-nilai 

dan unsur budaya 

yang berkembang 

pada masa kerajaan 

Hindu dan Buddha 

yang masih 

berkelanjutan 

dalam kehidupan 

bangsa Indonesia 

pada masa kini 

budaya yang 
berkembang pada 
masa kerajaan 
Hindu dan Buddha 
yang masih 
berkelanjutan 
dalam kehidupan 
bangsa Indonesia 
pada masa kini 

dan budaya 
kerajaan-
kerajaan Hindu 
dan Buddha, 
serta bukti-bukti  
pengaruh Hindu 
dan Buddha yang 
masih berlaku 
pada kehidupan 
masyarakat 
Indonesia masa 
kini melalui 
bacaan,  
pengamatan 
terhadap 
sumber-sumber 
zaman Hindu dan 
Budha yang ada 
di  museum  atau  
peninggalan-
peninggalan yang 
ada di lingkungan 
terdekat 

 Menganalisis 
informasi dan 
data-data yang 
didapat dari 
bacaan maupun 
sumber-sumber  
lain yang terkait 
untuk 
mendapatkan  
kesimpulan 
tentang teori 
masuknya agama 
dan kebudayaan 
Hindu dan 
Buddha, 
perkembangan 
masyarakat, 
pemerintahan 
dan budaya 
kerajaan-kerajaan 
Hindu dan 
Buddha, serta 
bukti-bukti  
pengaruh Hindu 



  

8 
 

dan Buddha yang 
masih berlaku 
pada kehidupan 
masyarakat 
Indonesia masa 
kini 
 

 Menyajikan 
informasi dalam 
bentuk laporan 
tertulis mengenai 
teori masuknya 
agama dan 
kebudayaan 
Hindu dan 
Buddha, 
perkembangan 
masyarakat, 
pemerintahan 
dan budaya 
kerajaan-kerajaan 
Hindu dan 
Buddha, serta 
bukti-bukti  
pengaruh Hindu 
dan Buddha yang 
masih berlaku 
pada kehidupan 
masyarakat 
Indonesia masa 
kini 
 

3.7  Menganalisis 

berbagai teori 

tentang proses 

masuknya agama 

dan kebudayaan 

Islam ke Indonesia 

 Memahami teori-
teori masuknya 
agama dan 
kebudayaan Islam 
ke Indonesia 

Zaman 

Kerajaan-

Kerajaan Islam 

di Indonesia 

 Teori-teori 
masuknya 
agama dan 
kebudayaan 
Islam 

 Kerajaan-
kerajaan 
Islam  

 Membaca buku 
teks dan melihat  
gambar-gambar 
peninggalan 
zaman kerajaan 
Islam di Indonesia 

 Membuat dan 
mengajukan 
pertanyaan/tanya 
jawab/berdiskusi 
tentang informasi 
tambahan yang 
belum 

4.7  Mengolah informasi 

teori tentang proses 

masuknya agama 

dan kebudayaan 

Islam ke Indonesia 

 Menyajikan karya 
tulis tentang 
proses masuknya 
agama dan 
kebudayaan Islam 
ke Indonesia serta 
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dengan 

menerapkan cara 

berpikir sejarah, 

serta 

mengemukakannya 

dalam bentuk 

tulisan 

pengaruhnya pada 
kehidupan 
masyarakat 
Indonesia masa 
kini 

 Bukti-bukti 
kehidupan 
pengaruh 
Islam yang 
masih ada 
sampai masa 
kini 

dipahami/ingin 
diketahui sebagai 
klarifikasi tentang 
teori masuknya 
agama dan 
kebudayaan 
Islam, 
perkembangan 
kehidupan 
masyarakat, 
pemerintahan 
dan budaya pada 
masa kerajaan-
kerajaan Islam di 
Indonesia serta 
menunjukkan 
contoh bukti-
bukti yang masih 
berlaku pada 
kehidupan 
masyarakat 
Indonesia masa 
kini 

 Mengumpulkan 
informasi terkait 
dengan 
pertanyaan 
tentang teori 
masuknya agama 
dan kebudayaan 
Islam, 
perkembangan 
kehidupan 
masyarakat, 
pemerintahan 
dan budaya pada 
masa kerajaan-
kerajaan Islam di 
Indonesia serta 
menunjukkan 
contoh bukti-
bukti yang masih 
berlaku pada 
kehidupan 
masyarakat 
Indonesia masa 
kini melalui 

3.8  Menganalisis 

perkembangan 

kehidupan 

masyarakat, 

pemerintahan, dan 

budaya pada masa 

kerajaan-kerajaan 

Islam di Indonesia 

serta menunjukkan 

contoh bukti-bukti 

yang masih berlaku 

pada kehidupan 

masyarakat 

Indonesia masa kini 

 Menyebutkan 
kerajaan-kerajaan 
Islam yang pernah 
ada di Indonesia  

 Menjelaskan 
perkembangan 
kehidupan 
masyarakat, 
pemerintahan, dan 
budaya pada masa 
kerajaan-kerajaan 
Islam di Indonesia  

 Menjelaskan bukti-
bukti kehidupan 
pengaruh Islam 
yang masih ada 
sampai masa kini 

4.8  Menyajikan hasil 

penalaran dalam 

bentuk tulisan 

tentang nilai-nilai 

dan unsur budaya 

yang berkembang 

pada masa kerajaan 

Islam dan masih 

berkelanjutan 

dalam kehidupan 

bangsa Indonesia 

pada masa kini 

 Menyajikan karya 
tulis tentang nilai-
nilai dan unsur 
budaya yang 
berkembang pada 
masa kerajaan 
Islam yang masih 
berkelanjutan 
dalam kehidupan 
bangsa Indonesia 
pada masa kini 
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bacaan, 
pengamatan 
terhadap 
sumber-sumber 
zaman kerajaan-
kerajaan Islam 
yang ada di 
museum atau  
peninggalan-
peninggalan yang 
ada di lingkungan 
terdekat 

 Menganalisis 
informasi dan 
data-data yang 
didapat baik dari 
bacaan maupun 
dari sumber-
sumber lain yang 
terkait untuk 
mendapatkan 
kesimpulan 
tentang teori 
masuknya agama  
dan kebudayaan 
Islam, 
perkembangan 
kehidupan 
masyarakat, 
pemerintahan 
dan budaya pada 
masa kerajaan-
kerajaan  Islam di 
Indonesia serta  
menunjukkan 
contoh bukti-
bukti yang masih 
berlaku pada 
kehidupan 
masyarakat 
Indonesia masa 
kini 

 Menyajikan 
informasi dalam 
bentuk laporan 
tertulis tentang 
teori masuknya 
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agama dan 
kebudayaan 
Islam, 
perkembangan 
kehidupan 
masyarakat, 
pemerintahan 
dan budaya pada 
masa kerajaan-
kerajaan Islam di 
Indonesia serta 
menunjukkan 
contoh bukti-
bukti yang masih 
berlaku pada 
kehidupan 
masyarakat 
Indonesia masa 
kini 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 
 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci  

Kelas/ Semester  : X/ Gasal 

Mata pelajaran  : Sejarah Indonesia 

Materi Pokok  : Menelusuri Peradaban Awal di Kepulauan Indonesia 

Sub Materi Pokok  : Memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara  

   Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat 

Peretemuan ke-  : 6 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit  

Tahun Ajaran  : 2020/2021 

 

1. Tujuan Pembelajaran 

Berdasarkan Silabus Pembelajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 2013 Revisi terbaru, 

tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat : 

a. Siswa dapat mencermati dan menyebutkan salah satu contoh sejarah lokal di 

Kabupaten Pelalawan, yang juga termasuk salah satu peninggalan kebudayaan pada 

masa Animisme dan Dinamisme (Praaksara). Contohnya sejarah lokal Upacara Adat 

Belian.  

b. Melalui aktivitas diskusi dan tanya jawab, siwa dapat menganalisis hasil-hasil dan nilai-

nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan 

lingkungan terdekat, salah satunya nilai-nilai budaya dari Sejarah lokal Upacara Adat 

Belian dari suku Petalangan, di Desa Air Terjun, Kecamatan Bandar Petalangan 

Kabupaten Pelalawan.  

c. Siswa bisa menggali informasi lebih detail seputar tentang nilai-nilai dan prosesi ritual 

Upacara Adat Belian sebagai salah satu peninggalan sejarah lokal dari Pealalwan, 

melalui buku, internet, dan jurnal ilmiah lainnya.  

d. Mempresentasikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya Sejarah Lokal Upacara Adat Belian 

dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat 
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2. Kompetensi Inti 

a. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

b. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

c. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

d. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

3. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.4 Memahami hasil-hasil dan nilai-nilai 
budaya masyarakat praaksara Indonesia 
dan pengaruhnya dalam kehidupan 
lingkungan terdekat 

 

3.4.1 Menganalisis hasilhasil 
kebudayaan batu zaman praaksara. 

3.4.2 Menganalisi tradisi megalitik dan 
kaitannya dengan kepercaayaan 
masyarakat 

3.4.3 Mengidentifikasi hasil budaya pra-
aksara yang sekarang masih ditemukan 
di lingkungannya. 

4.4 Menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai 
budaya masyarakat praaksara Indonesia 
dan pengaruhnya dalam kehidupan 
lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan.  

4.4.1 Menalar informasi mengenai hasil 
bidaya pra-aksara Indonesiamtermasuk 
yang berada di lingkungan terdekat dan 
menyajikannya dalam bentuk tulisan.  
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4. Materi Pembelajaran 

a. Fakta  

 Berpikir kronologis dan realistis terhadap hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat 
Praaksara Indonesia, salah satunya tentang Sejarah Lokal Upacara Adat Belian beserta 
pengaruhnya bagi kehidupan sehari-hari.  

b. Konsep  

 Menjelaskan prinsip hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia. 

 Menyebutkan contoh nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia yang masih 
ada sampai sekarang. Contohnya nilai-nilai sejarah lokal Upacara Adat Belian dari suku 
Petalangan, di Desa Air Terjuna, Kabupaten Pelalawan.  

c. Prinsip  

 Konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam menyikapi 
nilai-nilai budaya yang termuat di dalam sejarah lokal upacara adat Belian, dalam 
bentuk tulisan rangkuman diskusi kelompok dan bentuk lainnya. 

d. Prosedur 

 Menentukan informasi mengenai hasil budaya pra-aksara Indonesia termasuk yang 
berada di lingkungan terdekat dan menyajikannya dalam bentuk tulisan. Contohnya 
sejarah lokal Upacara Adat Belian dan nilai-nilai budaya yang termuat didalamnya.  

5. Metode Penelitian  

 Pendekatan : Scientific Learning. 

 Strategi : Cooperatif Learning 

 Model  : Disovery Learning. 

 Metode  : Diskusi , memperhatikan gambar dan video pembelajaran melalui 
digital book, Ceramah, Tanja Jawab, dan Penugasan.  

6. Media Pembelajaran 

 Media LCD projector 

 Laptop 

 Buku Pelajaran 

 Digital Book Sejarah Lokal Upacara Adat Belian  

7. Sumber Belajar 

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku Guru Mata Pelajaran Sejarah 
kelas X Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku siswa Mata Pelajaran Sejarah 
kelas  X Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
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8. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a. Pertemuan Ke-6 ( 1 x 45 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 

pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya,  

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 

akan dilakukan.  

Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari. 
 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh 

ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 
tentang :  
Hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan 
pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat 

itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 

KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran. 

10 

menit 

KEGIATAN INTI 
70 

menit 
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SINTAK 

MODEL 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Orientasi peserta 

didik kepada 

masalah 

   Mengamati 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topik  

 Hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat 

praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam 

kehidupan lingkungan 

 Nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan didalam 

sejarah lokal Upacara Adat Belian 

dengan cara :  

 Melihat (tanpa atau dengan alat)  

Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini 

 Mengamati 

lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal 

untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media 

interaktif, dsb yang berhubungan dengan : 

 Hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat 

praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam 

kehidupan lingkungan 

 Nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan didalam 

sejarah lokal Upacara Adat Belian 

 

 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung),  

materi dari buku paket atau buku-buku penunjang 

lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan : 

 Hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat 

praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam 

kehidupan lingkungan 

 Nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan didalam 

sejarah lokal Upacara Adat Belian 

 

 Mendengar 

pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan : 
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 Hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat 

praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam 

kehidupan lingkungan 

 Nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan didalam 

sejarah lokal Upacara Adat Belian 

 

 Menyimak, 

penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis 

besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :  

 Hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat 

praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam 

kehidupan lingkungan 

 Nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan didalam 

sejarah lokal Upacara Adat Belian 

untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari 

informasi. 

Mengorganisasikan 

peserta didik 
 Menanya 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 

melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang :  

 Hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat 
praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam 
kehidupan lingkungan 

 Nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan didalam 
sejarah lokal Upacara Adat Belian 

 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 

tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual 

sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis 

yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang 

hayat. Misalnya  : 

 Bagaimana proses upacara adat Belian 
berlangsung? 
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 Bagaiman nilai-nilai kehidupan dan 
kebudayaan yang termuat didalam prosesi 
upacara Adat Belian tersebut? 

 

Membimbing 

penyelidikan 

individu dan 

kelompok 

Mengumpulkan informasi 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 

untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 

melalui kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian,  
Prosesi upacara Adat Belian melalui digital book  

 Membaca sumber lain selain buku teks,  
Mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan 

sekolah untuk mencari dan membaca artikel tentang 

Hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara 

Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan 

 Mengumpulkan informasi 
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi 

kelompok atau kegiatan lain guna menemukan solusi 

masalah terkait materi pokok yaitu 

Hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara 

Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan 

Nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan didalam sejarah 

lokal Upacara Adat Belian 

 Aktivitas 
 Mempraktikan 
 Mendiskusikan 
 Saling tukar informasi tentang  :  

 Hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat 
praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam 
kehidupan lingkungan 

 Nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan didalam 
sejarah lokal Upacara Adat Belian 

 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 

lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru 

yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 

kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
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terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada 

lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 

pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 

kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

 Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan 
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau 
media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 

 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 
klasikal tentang :  

 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 
dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan 

 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta 
didik lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  

 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 
dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 
tertulis tentang  

 Hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat 
praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam 
kehidupan lingkungan 

 Nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan didalam 
sejarah lokal Upacara Adat Belian 

 

 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 
telah disediakan.  

 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau 
guru melemparkan  beberapa pertanyaan kepada 
siswa.  

 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada 
buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja 
yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi 
pelajaran  
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Menganalisa & 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

 Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan 

koreksi dari guru terkait pembelajaran tentang : 

 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari 
hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun 
hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 
mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-
pertanyaan pada lembar kerja. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal 
mengenai : 

 Hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat 
praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam 
kehidupan lingkungan 

 Nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan didalam 
sejarah lokal Upacara Adat Belian 

 

 Menambah keluasan dan kedalaman sampai 
kepada pengolahan informasi yang bersifat 
mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang 
bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 
menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  

 Hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat 
praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam 
kehidupan lingkungan 

 Nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan didalam 
sejarah lokal Upacara Adat Belian 

 

 

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 

pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, 

tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 

 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran. tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

10 

menit 
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9. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

a. Teknik Penilaian 
1) Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

(a) Tes Tertulis 
(1) Pilihan ganda 
(2) Uraian/esai 

(b) Tes Lisan 

2) Penilaian Kompetensi Keterampilan 
(a) Proyek, pengamatan, wawancara’ 
 Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 
 Menyimak tayangan digital book tentang materi pokok sejarah lokal 

Upacara Adat Belian 
 Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi 

yang termuat didalam nilai-nilai kebudayaan pada sejarah lokal Upacara 
Adat Belian.  

(b) Portofolio / unjuk kerja 
 Laporan tertulis individu/ kelompok  

 
b. Instrumen Penilaian 

1) Pertemuan Keenam (Terlampir) 

c. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
1) Remedial 
 Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM 

maupun kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas 
dua bagian : remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena 
belum mencapai Kompetensi Dasar 

 Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM 
(Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik 
yang belum mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai 
berikut. 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi 
nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 

 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 
kerjasama yang baik 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ 
perseorangan (jika diperlukan). 

 Mengagendakan pekerjaan rumah. 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
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 Melakukan presentasi mengenai pembelajaran sejarah lokal Upacara Adat 
Belian sebagai salah satu bentuk peninggalan kebudayaan di masa 
Animisme dan Dinamisme, serta nilai-nilai yang termuat didalamnya.  

2) Pengayaan 
 Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai 

materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah 
tuntas mencapai KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 

 Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan 
peserta didik. 

 Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 
pengembangan lebih luas  
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PETA KONSEP 
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TUJUAN PEMBELAJARAN  

Berikut ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran ini, 

mengacu pada Rancangan Prpgram Pembelajaran (RPP) Sejarah Indonesia, yaitu : 

1. Siswa dapat mencermati dan menyebutkan salah satu contoh sejarah lokal di 

Kabupaten Pelalawan, yang juga termasuk salah satu peninggalan kebudayaan pada 

masa Animisme dan Dinamisme (Praaksara). Contohnya sejarah lokal Upacara Adat 

Belian.  

2. Melalui aktivitas diskusi dan tanya jawab, siwa dapat menganalisis hasil-hasil dan 

nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam 

kehidupan lingkungan terdekat, salah satunya nilai-nilai budaya dari Sejarah lokal 

Upacara Adat Belian dari suku Petalangan, di Desa Air Terjun, Kecamatan Bandar 

Petalangan Kabupaten Pelalawan.  

3. Siswa bisa menggali informasi lebih detail seputar tentang nilai-nilai dan prosesi 

ritual Upacara Adat Belian sebagai salah satu peninggalan sejarah lokal dari 

Pelalawan, melalui buku, internet, dan jurnal ilmiah lainnya.  

4. Mempresentasikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya Sejarah Lokal Upacara Adat 

Belian dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat 
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a. Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Praaksara 

 

1) Nilai Religius 

Gambar. 1 Ritual Animisme dan Dinamisme masa 

Praaksara  

Masyarakat praaksara memiliki kepercayaan 

dengan adanya kekuatan gaib. Meraka percaya 

bahwa pohon rimbun yang tinggi besar, hutan 

lebat, gua yang gelap, pantai, laut atau tempat 

yang lainnya dipandang keramat karena 

ditempati oleh roh halus atau mahluk gaib. 

Mereka meyakini bahwa kejadian-kejadian 

alam seperti hujan, petir, banjir, gunung 

meletus, dan gempa bumi adalah akibat 

perbuatan roh halus atau mahluk gaib. Untuk 

menghindari malapetaka maka roh halus atau 

mahluk gaib harus selalu dipuja. Kepercayaan 

terhadap roh halus ini disebut dengan 

“Animisme”.Selain percaya kepada roh halus, 

mereka juga percaya bahwa benda-benda 

tertentu seperti kapak, mata tombak, atau 

benda lainnya memiliki kekuatan gaib, karena 

memiliki kekuatan gaib maka benda tersebut 

harus dikeramatkan. Kepercayaan bahwa benda 

memiliki kekuatan gaib disebut dengan 

“Dinamisme”. 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2 Ritual Animisme dan Dinamisme masa 

Modern   

NILAI-NILAI BUDAYA  
MASYARAKAT PRAAKSARA INDONESIA 
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2) Nilai Gotong Royong  

Gambar.3 Aktivitas Gotong Royong Warga Desa  masa 

Praaksara 

 

Gambar.4 Aktivitas Gotong Royong Warga Desa  masa 

Praaksara 

 

Nilai Gotong Royong termuat didalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat Praaksara 

yang selalu hidup dengan berkelompok. Mereka 

saling bergotong royong untuk memenuhi 

kepentingan bersama, misalnya yaitu 

membangun rumah dan mencari mata 

pencaharian sehari-hari. Budaya Gotong 

Royong juga terlihat dari setiap peninggalan 

yang dilakukan oleh mereka berupa bangunan – 

bangunan batu besar.  

3) Nilai Musyawarah  

Gambar.5 Musyawarah dalam Berorganisasi masa 

Praaksara 

Nilai Musyawarah termuat didalam kehidupan 

berkelompok, masyarakat masyarakat 

praaksara telah mengembangkan nilai 

musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

dipilihnya pemimpin   paling tua (sesepuh) yang 

mengatur masyarakat dan memberikan 

keputusan. 
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Gambar.6 Musyawarah dalam Berorganisasi masa 

Modern 

 

4) Nilai Keadilan  

Gambar.7 Keadilan dalam berbagi masa Praaksara     

 

Gambar.8 Keadilan dalam berbagi masa Modern 

Nilai keadilan sudah diterapkan dalam 

masyarakat praaksara, yaitu dengan adanya 

sistem pembagian tugas sesuai 

dengan  kemampuan dan keahliannya. Tugas 

antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum 

perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang 

adil karena setiap orang akan memperoleh hak 

dan kewajiban sesuai dengan kemampuannya.    
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5) Tradisi Bercocok Tanam  

Gambar.9 Tradisi Bercocok Tanam masa Praaksara 

 

Gambar.10 Tradisi Bercocok Tanam masa Modern  

 

Salah satu cara yang dilakukan masyarakat 

praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup 

ialah dengan bercocok tanam. Hal ini 

dibuktikan  dengan ditemukannya alat khas 

pertanian yang berupa beliung persegi dan alat 

lainnya. Jagung, Teh, dan Lada adalah contoh 

hasil pertanian yang ditanam.  

6) Tradisi Bahari atau Pelayaran  

    Gambar.11 Illustrasi Tradisi Bahari masa Praaksara  

Masyarakat praaksara telah menganal ilmu 

astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada 

saat mereka berlayar dari pulau ke pulau 

dengan memakai perahu yang sangat 

sederhana. Perahu-perahu cadik merupakan 

bentuk  yang paling umum dikenal pada waktu 

itu. Perahu bercadik adalah “ perahu yang 

kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan 

kayu agar perahunya tidak mudah oleng”. 

Perahu bercadik memegang peranan yang 
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Gambar.12 Illustrasi Tradisi Bahari masa modern  

penting dalam kehidupan masa paraaksara, 

selain sebagai lalulintas sungai dan laut, perahu 

ini juga berperan sebagai alat penyebaran 

budaya. 

 

 

 

  

Gambar.7 Proses Pengobatan Belian oleh Kemantan 

Sejarah upacara Belian, bermula dari tradisi kehidupan masyarakat Melayu di zaman 

dahulu, kuat dengan unsur spiritual dan magis.Kehidupan masyarakat Melayu ketika itu, 

diidentik pola kehidupan yang selalu menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat sebagai 

falsafah hidup sehari-hari, dimana pada setiap ritualyang dilaksanakan selalu dikaitkan 

dengan pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang dan juga penyembahan terhadap 

pohon besar.   

SEJARAH LOKAL UPACARA ADAT BELIAN 
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Bersumber dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Zuheri (50 tahun), tokoh adat 

dari Suku Petalangan di Kecamatan Petalangan, mengemukakan bahwa upacara adat 

Belian bertujuan untuk mengobati masyarakat yang sakit, kesurupan, melahirkan, dan 

lainnya.Adapun dalam pelaksanaannya, diiringi dengan ritual nyanyian-nyanyian dan 

mantra.Sementara itu, untuk bahan pengobatannya menggunakan jeruk mentimun, 

tepuk tepung tawar, dan bunga rampai (Sesajen). Prosesi upacara adat Belian bias terjadi 

bermula dari adanya sebuah pemukiman masyarakat Melayu Petalangan yang menyebar 

luas di sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Yaitu terdiri 

Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kuras, 

Kecamatan Bunut, Kecamatan Ukui, Pangkalan Lesung, Kecamatan Kerumutan, dan 

Kecamatan Bandar Petalangan.  

 

 

Gambar.8 Ritual Pembacaan 

Mantra  
 

 
Gambar.9 Ritual Pemberian Doa dalam Upacara Belian 
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Gambar.10  perlengkapan 

upacara Belian  

Suku Petalangan yang bermukim di Bandar Petalangan, 

membuka pemukiman di tepi hutan, terletak di pingiran 

sungai Kampar, di daerah pinggiran Sungai Segati, Batang 

Nilo, Napuh, Telayap, Rangsang, Ara, Panduk, dan Sungai 

Kerumutan. (Shomary, 2005, hlm : 10). Akan tetapi, 

dikarenakan adanya perkembangan pembangunan yang 

cukup pesat di Pelalwan, maka saat ini sebagian besar 

masyarakat suku  Petalangan telah naik ke daratan dan 

bermukim di pinggir Jalar raya, dekat pangkalan Bunut, 

tepatnya menuju ke daerah Kopau Kerumutan. Langgam dan 

sekitar.  

 

 

 

  

 

 

Gambar.11  : Kemantan Suku Petalangan 

Corak kehidupan tradisi upacara pengobatan Belian 

lahir, berawal dari kedatangan suku Petalangan, yang 

masih memiliki kekerabatan dengan suku Sakai, yang 

berasal dari perairan sungai Rokan. Diperkuat dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Cohen (2008 : 

452), pada pelaksanaan upacara Belian dipimpin oleh 

Pembatinan atau kepaa suku yang disebut dengan 

Kuangso Jokopuluh,yang berjumlah 29 pembatinan, 

dengan setiap pembatinan di pimpin oleh seorang 

Datuk, yaitu berjumlah empat orang Datuk besar. 

Upacara Belian mulai diadakan ketika kedatangan dari 

suku Petalangan, melakukan Totoan atau membuka 

lahan. 

 

Selanjutnya, melakukan tebas atau menebang pohon, 

membuat landing atau pembatasapi, serta diakhiri 

dengan menebar benih sayur-sayuran ataupun 

tanaman ladang.Karena itulah, agar kondisi dari 

CORAK KEHIDUPAN  
MASYARAKAT SUKU PETALANGAN 
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Gambar.12 : prosesi pemanggilan arwah suku 

petalangan  

kehidupan masyarakat suku Petalangan tetap aman, 

masyarakat melakukan tradisi upacara ada Belio atau 

Belian, diikuti dengan upacara adat lainnya. (Tenas 

Effendy, 1980 : 93).  

 

Kemantan (dukun) Suku Petalangan, Jusan (92 tahun), 

upacara adat Belian berasal dari kedatangan suku 

Petalangan ke Hutan pesisir Sungai Kampar (Bunut), 

untuk membuka lahan yang akan di gunakan sebagai 

lokasi tempat tinggal, akan tetapi dikarenakan 

masyarakat Petalangan mengalami kemasukan dan 

jatuh sakit, maka masyarakat menggunakan sebuah 

ritual adat untuk mengusir roh-roh jahat yang 

menghuni hutan yang diyakini, yaitu berupa Makhluk 

Bunian.  

 

Ritual upacara adat tersebut berpegang teguh kepada 

kepercayaan Animisme dan Dinamisme yang 

dianutmasyarakat melayu Petalangan. Suku 

Petalangan meyakini adat-istiadat sebagi pedoman 

dasar dalam melakukan aktifitas sehari-hari, bahkan 

ketika masyarakat Petalangan telah memeluk agama 

Islam, nilai-nilai yang terkandung didalam sejarah 

lokal upacara adat Belian. 

 

 

Gambar.13 : Tarian Proses Upacara Adat Belian  

 

 

Gambar.14 :  bunga-bunga rampai dan beras kuning 
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1) Nilai-nilai Adat Upacara Belian  

 

Gambar.15 : tudung (kain) dan tikar putih 

 

Nilai merupakan pola kehidupan manusia yang selalu 

dikaitkan dengan moral, etika, dan budi pekerti manusia. 

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan, bahwa nilai merupakan 

segala sesuatu yang selau dicari oleh manusia, bersifat 

menarik dan unik, sesuatu yang disukai dan menyenangkan. 

Sehingga, keberadaan nilai sangat diharapkan untuk 

membimbing pola kehidupan manusia menjadi lebih baik. 

(Bertens,2007, hlm : 139).  Lahirnya, nilai juga berhubungan 

dengan akal manusia itu sendiri. Makna akal yaitu sebagai 

bentuk dari kemampuan berpikir manusia yang lahir dari 

kodrat alamiah yang dimiliki oleh manusia. Sementara itu 

makna dari Berpikir adalah hasil perbuatan operasional yang 

tercipta dari akal, lalu mendorong manusia untuk selalu aktif 

berbuat dan berti ngkah laku, sesuai dengan kepentingan 

yang dimiliki olehnya, serta bertujuan untuk melakukan 

peningkatan kehidupan manusia jadi lebih baik lagi.  
 

NILAI - NILAI ADAT UPACARA BELIAN 
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Gambar.16 : Tenas Effendy 

Herimanto (2008 : 19), sumber lahirnya budaya adalah 

berasal dari Budi, yang mana berasal dari bahasa Sanskerta 

(budh) yang artinya akal.  Pelestarian upacara pengobatan 

tradisional Belian, memiliki nilai-nilai etika yang mengajarkan 

kepada masyarakat tentang baik dan buruk sebuah 

kehidupan. (Abdul Rahim, 1990, hlm :13).  

                                                                                

Samad Ahmad (1990 : 43), masyarakat suku Melayu 

merupakan masyarakat yang beradab, dan selalu 

memperhatikan akhlak dan kesusilaan sebagai dasar nilai 

etika di kehidupan sehari-hari. Tenas Effendy (1980 : 40) 

setelah datangnya masyarakat pendatang dari luar suku 

Petalangan yang bermukim di wilayah Bandar Petalangan, 

dimana masyarakat pendatang tersebut juga melakukan 

pembukaan hutan wilayat untuk membuat lahan pertanian.  

 

Faktor inilah, yang melandasai adanya pembaharuan pada kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, 

terutama didalam bidang kepercayaan, masyarakat telah meyakini Islam sebagai agama yang sah, maka 

ritual upacara adat Pengobatan Belio atau Belian dengna menggunakan jampi-jampi dan mantra-

mantra, telah diganti dengan pembacaan ayat suci al-quran dan shalawat, sehingga selalu dalam 

lindungan tuhan yang maha kuasa atau Allah SWT.  Tenas Effendy mengimplementasikan unsur-unsur 

dan nilai-nilai dari upacara adat Belian kedalam kehidupan masyarakat melayu, terutama bagi kalangan 

para generasi muda, yang disebut dengan pengamalan, “Tunjuk Ajar Melayu”, bunyinya adalah : 
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Kalaulah duduk mendengar petuah 

Yang tersungkup jadi terdekah 

Yang terlindung jadi terbuka  

Yang terdinding tampak nyata  

Kalau duduk mendengarkan amanah  

Yang tersirat jadi tersurat 

Yang jauh menjadi dekat 

Yang terendam boleh diangkat  

Yang panjang menjadi singkat 

Yang terbentang boleh dilipat 

Yang tergenggam boleh di sukat 

Yang culas menjadi lekat 

Yang terlupa menjadi ingat                                                     

Bertuah dudu mendengar petuah  

Fahamnya dapat makna terdekah  

Yang sulit menjadi mudahYang pelik 

dapat dijamah 

  

Gambar.17 : buku tunjuk ajar melayu 

Ungkapan Tunjuk Ajar Melayu tersebut menjelaskan tentang falsafah hidup manusia yang harus 

senantiasa ingat dengan nasehat dari orang tua, dan selalu membentuk sikap menjadi budi pekerti yang 

mulia, sesuai dengan perintah agama. Implementasi nilai-nilai budaya yang tersirat di Tunjuk 

AjarMelayu, terdiri dari butiran petuah adat yang mengarahkan para generasi mudah selalu bersikap 

rendah hati dan murah hati dalam menyikap setiap perbedaan.  

Bunyinya adalah  : 

Orang pendendam batinnya hitam  

Orang pencemburu batinnya berbulu  

Orang pendendam imannya padam  

Orang pendengki hatinya berdaki 

Orang pengaruk hatinya busuk 

Orang khianat hati berkata  

Kalau tak mau bermaaf-maafan 

Lambat laun binasalah batin  

Kalau tak mau bermaaf-maafan  

Tanda hatinya dirusak setan 

Kalau tak mau bermaaf-maafan 

Hidup selalu dalam permusuhan 
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Amanat yang terimplementasikan didalam ajaran Tunjuk Ajar Melayu, juga mengajarkan kepada anak 

untuk selalu memiliki sikap empati, menjauhi segala sifat lobak, kedekut, tamak, dan serekah. Dengan 

kata lain, orang tua menjadi subjek penitng yang selalu mengedepankan sikap rasa-merasa, memaaf-

maafkan, dan saling peduli. Dengan begitu, akan menciptakan sebuah kehidupan yang tertib, sejahtera, 

dan juga aman. Bunyi petuah tersebut, yaitu : 

Adat hidup Melayu jati 

Budi pemurah elok pekerti  

Adat hidup Melayu terbilang 

Tangguh pemurah menolong orang  

Adat hidup Melayu budiman  

Adat hidup Melayu berbudi  

Bersyukurlah unjuk serta memberi  

Adat hidup melayu terpilih                                 

Memberi dengan bermuka jernih  

Adat hidup Melayu beradat 

Bukti pemurah amalpun taat 

Adat hidup Melayu pilihan  

Penderitaan orang ia rasakan  

 

sumber : tunjuk ajar melayu (kesederhanaan) 

 

Nilai-nilai yang terkandung didalam sejarah lokal upacara adat Belian, juga ikut serta mengajarkan 

kepada anak-anak di masa sekarang untuk selalu bersikap terbuka, serta tidak memiliki karakter yang 

tertutup. Artinya, ketika memiliki sikap yang terbuka, maka akan tumbuh kepribadian tangguh, selalu 

berpikir positif, berbaik sangka, jujur, ikhlas, dan bertanggung jawab. Bunyi dari petuah tunjuk ajar 

melayu tersebut, yaitu : 

Seberang kerja dengan mufakat 

Kata putus janji diikat 

Hutang dipikul bebang diangkat  

Tidak memilih ringan dan berat 

Tidak berkira lelah dan penat 

Tidak berhitung jauh dan dekat  

Apa tanda hidup beradat                      

Runding selesai dalam mufakat 

Hak ditakar kewajiban di sukai  

Mana yang jauh diperdekat  

Mana yang jarang diperapat 

Mana yang lupa diberi ingat 

Kata putus pendapat pun bulat  

Seiya sekata ke laut ke darat 

Apa tanda orang beradat 

 

 

 

 

Gambar.18 : tunjuk ajar melayu (lurus dan jujur) 
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Selanjutnya, dalam setiap petuah adat yang terimplementasikan dari sejarah dan tradisi upacara adat 

pengobatan Belian, juga mengajarkan tentang pentingnya bagi setiap generasi untuk saling 

bekerjasama dalam mencari sebuah mufakat. Aritnya, setiap individu tidak bisa hidup sendiri tanpa 

bantuan orang lain. Bunyi petuah tersebut adalah sebagai berikut, yaitu : 

 

Adat orang tahu diri  

Tahu diri sebelum berisi  

Tahu berjalan memelihara kaki  

Tahu kerja mengabaikan diri  

Tahu malu merusak pekerti  

Tahu menyimpan malu diri  

Tahu malu mengingkari janji  

Tahu aib mengabaikan  

Tahu malu memalukan  

Tahu malu tempat merugi  

Tahu malu menjemput laba             

Tahu malu menjemput tuah  

Tahu malu menjemput berkah  

Tahu malu yang menyalah  

Tahu malu yang berfaedah  

Tahu menjaga aib terdedah 

Adat hidup bersaudara mara  

Aib malu sama dijaga 

Seiring jalan seiya sekata  

Aib orang didiamkan  

Malu orang dipendam dalam 

 

 

Gambar.19 : tunjuk ajar melayu (kelapangan hati) 

 

2) Prosesi Upacara Adat Belian 
                  

Dituliskan di dalam buku UU.Hamidy yang berjudul “Masyarakat Terasing Daerah Riau di Gerbang abad 

XXI” (1999 : 45), mengatakan jika sejak dulu, pelaksanaan Upacara Belian dilakukan oleh seorang 

Kemantan (dukun) dan Kepala Batin dengan sangat sakral. Pada pelaksanaan pengobatan upacara adat 

Belian, dilakukan oleh kaum laki-laki, masyarakat Melayu menyebutnya “Owang Jantan.” Tradisi 

pelaksanaan upacara Belian, diiringi dengan pantun, nyanyian-nyanyian “Leo” dan mantra-mantra. (UU. 

Hamidy, 1999, hlm : 45).  
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Perlengkapan dari Upacara adat Belian 

adalah bunga-bungaan atau (Abang) 

dari hutan, seperti abang merah, abang 

kuning, abang limau, abang basou, 

Botui (Padi), Kain tudung (kain panjang), 

dan gendang. (UU.Hamidy (1999 : 56). 

Diperkuat oleh riwayat naskah 

Kemantan suku Petalangan dan 

waawancara bersama Kemantan dari 

suku Petalangan, yaitu Jusan (92 tahun), 

bahwa pada pelaksanaan Upacara Adat 

Belian tersebut, yang pertama kali akan 

dilakukan oleh Kemantan (Dukun) 

adalah mendudukkan warga yang sakit 

dengan ditutupi oleh Tudung (kain 

panjang). Setelah itu, Kemantan akan 

membacakan pantun, yang isinya 

adalah : 

 

Uwui Nanjoan Laso Bali Uma Dapek  

Tewa Lamkuning Kaki. 

Mano Datuk Ladong Punyo  

Magangmi Mulang Lapantun Nyanyi 

Uwui Nanjoan Laso Bali Gali  

Letung Kudetung Pian Main Debo  

Tungku TigoMano Gaung Lotuik  

Angko Sutan Kami Mona Ditimpang Tigo  

 

Setelah membacakan Pantun, ritual upacara adat pengobatan Belian berikutnya adalah, Kemantan 

akan membacakan mantra dan jampi-jampi yang telah terwarisi secara turun-temurun. Padai jampi-

jampi tersebut, diikuti dengan sesajen yang diletakkan pada pohon-pohon besar oleh omak-omak atau 

para wanita tertua di kampung tersebut.(UU.Hamidy, 1987, hlm : 106). Setelah sesajen diberikan dan 

pantun teah selesai di nyanyikan, maka tahap terakhir adalah pengobatan Belian (Belio) melalui jampi-

jampi. Bunyi dari jampi-jami, tersebut adalah : 

 

      Uiw Onak Dulang Lado Boiu,  

      Dulang Dulang Pulai Sampaing Kain 

      Napulang Diboi Pulau Geluali Ajo Lain  

 

Setelah mantra dibacakan, ritual dilanjutkan dengan pemanggilan makhluk halus melalui permainan 

gendang oleh Kemantan (dukun) suku Petalangan. Pemukulan gendang hanya dilakukan oleh 

Kemantan, melalui tiga tahap, yaitu Penyuguhan dan Bejalan. Bapak Jusan, sekaligus Kemantan (dukun) 

di suku Petalangan, mengatakan jika tujuan dari dilaksanakannya upacara pengobatan Belio atau Belian 

adalah untuk mengobati masyarakat yang sakit, mengusir makhluk halus dari tubuh manusia 

(kemasukan), dan terakhir digunakan sebagai guna-guna. (Tenas Effendy, 1997, hlm :98).  

 

Tidak hanya itu, masyarakat suku Petalangan, juga masih mempunyai tradisi lainnya yang sampai hari 

ini masih terjaga dengan baik. Diantaranya adalah Upacara Adat pernikahan Sesukuan atau Sepigotoan, 

dan tradisi Nyanyian Panjang. Adapun bunyi lirik dari nyanyian Panjang tersebut, dikutib dari buku 



 

39 
 

karangan Harun (1989 : 55) diperkuat dengan sumber wawancara bersama bapak Jusan, yaitu sebagai 

berikut : 

 

Ngada-ngaa U hei Latin Kamoui 

Aing- ai, e anak buanak, umur nak sesi nak seli  

Minta ampun napado sanak pantunkan sini  

E lah jojak mungguilamdai mano ado ing e la jojak pabilang 

La yo sosang sampai keduo yoman siapo nan kito bilang 

Yo manglai buyung ala nan ruo ade lonais laong tontang lain sultan 

Punyo bumi.Eminggi anak wang ngapung puming di laut. 

A laut anak Datung Ung Gebong Benik Umunan Mucomin. 

Adu nio sunguak detimong ibu zupatan daik. Adek bapak la godang  

Ai Si buyung ni aik juo godang di dalam rupo nan goang di dalam mak 

Asop poduih namo lange kapal. Ai ompat kapal ompat lanconyo 

Ai Ompat mulo puto ing ompat nanbuo ompat katu kutoi lilunggu.  

Ai bulan duo puto ing bayang laut duto, tigo putoi bi. 

Intang lang nion pat putera i ing bintan.  
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A. VIDEO PEMBELAJARAN 
 

  

Alamat Video 

https://youtu.be/sQpD8ElMyfs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sQpD8ElMyfs
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B. QR CODE PENUNJANG PEMBELAJARAN 
 

Nilai-nilai Budaya Masa Praaksara 
Sejarah Singkat Kerajaan 

Pelalawan 
Kesultanan Pelalawan 

   

https://qrgo.page.link/umkZf https://qrgo.page.link/A5vT2 https://qrgo.page.link/MazsM 

Islam Melayu Petalangan Riau Sastra Lisan Melayu Pelalawan 

  

https://qrgo.page.link/CHq2g https://qrgo.page.link/iMQso 

C. EVALUASI SISWA 

 

https://forms.gle/pxygReRTFBiUaC988 

Evaluasi Pembelajaran Sejarah Lokal Upacara Adat Belian 
untuk Meningkatkan Kesadaran Sejarah Siswa SMA di 
Kota Pangkalan Kerinci 
 
Isilah soal-soal evaluasi berikut ini dengan tepat dan benar! 

Scan QR Code menggunaksn QR Code Scanner atau ketik link 
di samping untuk mengerjakan Soal Evaluasi Pembelajaran. 

 

 

https://qrgo.page.link/umkZf
https://qrgo.page.link/A5vT2
https://qrgo.page.link/MazsM
https://qrgo.page.link/CHq2g
https://qrgo.page.link/iMQso
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SOAL EVALUASI  

Pembelajaran Sejarah Lokal Upacara Adat Belian untuk Meningkatkan Kesadaran Sejarah 

Siswa SMA di Kota Pangkalan Kerinci 

Isilah soal-soal evaluasi berikut ini dengan tepat dan benar ! 

1. Masyarakat memiliki kepercayaan terhdap roh-roh nenek moyang dan benda-benda yang 

dianggap mempunyai kekuatan magis.Misalnya berupa patung, pohon-pohon  besar, dan 

benda perkakas peninggalan leluhur. Penjelasan tersebut, termasuk pengimplementasian 

nilai sejarah dalam bidang? 

a. Religius 

b. Keadilan 

c. Gotong royong  

d. Musyawarah 

e. Tradisi Bercocok Tanam  

Kunci Jawaban yang benar : A 

 

2. Contoh implementasi nilai-nilai keadilan peninggalan kebudayaan masa praaksara yang 

terjadi dimasa sekarang, kecuali… 

a. Sebagai kepala rumah tangga 

b. Mengurus anak di rumah dan memasak  

c. Mengenyam pendidikan untuk semua kalangan 

d. Bekerja hanya untuk kalangan pria  

e. Menyelesaikan konflik di luar rumah  

     Kunci Jawaban yang benar : D 

 

3. Pada masa tradisi pelayaran dan bahari di masa Praaksara, salah satu perahu yang sering 

digunakan adalah berbentuk kayu  dan bamboo. Dimana perahu ini memiliki struktur yang 

kuat untuk melintasi laut dan sungai, perahu  tersebut  bernama? 

a. layar 

b. cadik  

c. lancing kuning 

d. sampan atau akit 

e. dayung  

Kunci Jawaban yang benar  : B 
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4. Belian merupakan salah satu peninggalan tradisi sejarah lokal dari masyarakat suku melayu 

Petalangan dan salah satu peninggalan kebudayaan Animisme dan Dinamisme. Tujuan dari 

dilaksanakannya upacara tersebut, adalah…. 

a. Mengobati masyarakat yang sakit, kesurupan, dan melahirkan 

b. Ritual Pengambilan madu sialang 

c. Acara Magis untuk mengusir roh jahat  

d. Ritual adat membuka lahan baru  

e. Tradisi pengobatan terhadap masyarakat yang mengalami kecelakaan saat  

mengambil kayu di hutan.  

     Kunci Jawaban yang benar : A 

 

5. Pelaksanaan Upacara Belian dilakukan oleh seorang kepala suku dengan sangat sakral. 

Pada pelaksanaan upacara pengobatan tersebut, kepala suku akan dibantu oleh oleh kaum 

laki-laki dari masyarakat suku Petalangan (Owang Jantan). Sementara itu, adapun sebutan 

bagi kepala suku yang memimpin upacara Belian disebut……. 

a. Tambo  

b. Dukun  

c. Kemantan 

d. Kepala Batin  

e. Owang Pintar 

Kunci Jawaban yang benar  : C 

 

6. Tradisi pelaksanaan upacara Belian, diiringi dengan pantun, nyanyian-nyanyian “Leo” dan 

mantra-mantra. Selanjutnya, masyarakat yang sakit akan didudukkan di atas tikar pandan 

putih dan ditutup oleh tudung atau kain panjang, dan membersihkan perlengkapan 

upacara dengan ari bersih. Berikut ini, perlengkapan upacara adat yang tepat dan lengkap 

adalah…. 

a. Abang Merah, Abang Kuning, Tudung, dan Gendang 

b. Abang Kuning, Abang Merah, Botui, Abang Basaou, Limau, Kain Tudung, dan Gendang 

c. Limau, Ayam Hitam, Nasi Kunyit, Gendang, dan Sesajen 

d. Limau, Abang Merah, dan Abang Kuning  

e. Abang Basaou, Botui, Limau, dan Tudung  

     Jawaban yang benar : B 
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     Jawablah soal essay berikut ini dengan benar! 

7. Sebutkan 4 langkah-langkah pelaksaan Upacara Belian ! 

 

Kunci Jawaban :  

1. Mendudukkan warga yang sakit dengan ditutupi oleh Tudung (kain panjang) 

2. Kemantan akan membacakan pantun 

3. Kemantan akan membacakan mantra dan jampi-jampi yang telah terwarisi secara 

turun-temurun 

4. Pemanggilan makhluk halus melalui permainan gendang oleh Kemantan (dukun) suku 

Petalangan 

 

8. Berikanlah pendapat kamu secara singkat dan jelas, makna yang bisa dipetik dari 

mempelajari sejarah lokal dan nilai-nilai upacara Belian ? , dan tuliskan 2 contoh bunyi 

Tunjuk Ajar Melayu! 

 

Kunci Jawaban : 

         Adat orang tahu diri  

         Tahu diri sebelum berisi  

         Tahu berjalan memelihara kaki  

      Tahu kerja mengabaikan diri  

        Tahu malu merusak pekerti  

        Tahu menyimpan malu diri  

        Tahu malu mengingkari janji  

        Tahu aib mengabaikan  

        Tahu malu memalukan  

        Tahu malu tempat merugi  

        Tahu malu menjemput laba  

        Tahu malu menjemput tuah  

        Tahu malu menjemput berkah  

        Tahu malu yang menyalah  

        Tahu malu yang berfaedah  

        Tahu menjaga aib terdedah 

        Adat hidup bersaudara mara  

        Aib malu sama dijaga 

        Seiring jalan seiya sekata  

        Aib orang didiamkan  

       Malu orang dipendam dalam 
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LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN TERTULIS 

(Bentuk Uraian) 

Soal Tes Uraian  

1. Berikan tanggapanmu mengenai keberadaan sejarah lokal Upacara Adat Belian yang 
terdapat di Kabupaten Pelalawan ! 

2. Sebutkan nilai-nilai kehidupan yang termuat didalam prosesi upacara Adat Belian ! 
3. Berikan pendapat kamu mengenai hubungan yang terjadi antara keberadaan upacara 

Adat Belian terhadap nilai-nilai kebudayaan di masa praasara! 
 

Kunci Jawaban Soal Uraian dan Pedoman Penskoran 

Alternatif 

jawaban 
Penyelesaian Skor 

1  2 

2  2 

3  2 

4  2 

5  2 

 Jumlah 10 

 

Nilai =  
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Penilaian Pengetahuan - Tes Tulis Uraian 

Topik  :  …………………. 

Indikator :  ………………….. 

Soal : …………………. 

a. …………………. 
b. …………………. 

Jawaban  : 

a. ………………… 
b. ………………… 

 

Pedoman Penskoran 

No Jawaban Skor 

a.   

b.   

Sor maksimal  
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LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 

Observasi terhadap Diskusi Tanya Jawab dan Percakapan 

KELAS : X IPS 

No Nama Peserta Didik 

Pernyataan 

Pengungkapan  

gagasan yang  

orisinil 

Kebenaran 

Konsep 

Ketepatan 

penggunaan 

istilah 

Dan lain 

sebaginya 

Ya
 

Ti
d

ak
 

Ya
 

Ti
d

ak
 

Ya
 

Ti
d

ak
 

Ya
 

Ti
d

ak
 

1          

2          

3          

 

Penilaian pengetahuan - Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan 

 

Nama 

Peserta 

Didik 

Pernyataan 

Jumlah Pengungkapan 

gagasan yang orisinil 

Kebenaran konsep Ketepatan 

penggunaan istilah 

YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 

Fitria         

Gina         

....         
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LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 

PENILAIAN PENUGASAN 

Penilaian Pengetahuan - Penugasan 

Mengidentifikasi ……………………. 

Tugas  :  Menyusun laporan hasil percobaan tentang cara kerja …………………….secara tertulis 

dengan berbagai media. 

Indikator  : membuat laporan hasil percobaan cara kerja ……………………. 

Langkah Tugas : 

1. Lakukan observasi ke pasar atau tempat lainnya untuk mendapatkan informasi mengenai 
……………………. 

2. Datalah yang kamu dapatkan dalam bentuk tabel yang berisi ……………………., …………………….. 
3. Diskusikan hasil observasi yang kamu lakukan beersama teman-temanmu untuk menjawab 

pertanyaan berikut: 
a. Jenis …………………….apa yang paling banyak kamu temukan dipasaran? 
b. Bagaimana yang terjadi? 
c. Keuntungan apa yang diperoleh dalam kehidupan? 

4. Tuliskan hasil kegiatannmu dalam bentuk laporan dan dikumpulkan serta dipresentasikan 
pada kegiatan pembelajaran berikutnya 

 

Rubrik Penilaian 

No. Kriteria 
Kelompok 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 Kesesuaian dengan konsep dan prinsip bidang studi          

2 Ketepatan memilih bahan          

3 Kreativitas          

4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas          

5 Kerapihan hasil          

 Jumlah skor          

Keterangan: 4 = sangat baik,  3 = baik,  2 = cukup baik,   1 = kurang baik 

Nilai Perolehan =  
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Penilaian Keterampilan – Tertulis (menulis karangan, menulis laporan dan menulis surat.) 

Penilaian Keterampilan – Tertulis (menulis karangan, menulis laporan dan menulis surat.) 

 

JUDUL 

………………………………………………………………………………………………………................................................... 

………………………………………………………………………………………………………................................................... 

………………………………………………………………………………………………………................................................... 

………………………………………………………………………………………………………................................................... 

………………………………………………………………………………………………………................................................... 

………………………………………………………………………………………………………................................................... 

………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 

 

 

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

... 

Mengetahui  

Kepala SMA N/S Guru Mata Pelajaran 

 

 

…………………………………… ……………………………………. 

NIP/NRK. NIP/NRK.  
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Catatan Kepala Sekolah 

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

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

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

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

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