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KATA PENGANTAR 
 

Selamat Peserta Didik,  

Kalian sudah memasuki kelas IV. Nah dibangku kelas IV ini, 

kalian harus semakin rajin belajar. Pembelajaran IPS menyajikan 

tema-tema yang menarik untuk dipelajari. Pembelajaran IPS 

Berbasis Budaya Jawa dengan menerapkan 7 sintaks Saintifik 

Kolaboratif. Sintak tersebut merupakan perpaduan dari sintak 

Saintifik dan sintak Kolaboratif. Menyajikan tema membangun 

indahnya kebersamaan, tema menumbuhkan sikap menghargai 

jasa pahlawan, tema alangkah indahnya negeriku, tema sungguh 

kayanya negeriku. 

Semoga buku ini menambah wawasan kajian pembelajaran IPS 

Berbasis Budaya Jawa. 

        

 Solo,     Oktober 2020 

  

         

 Penulis  
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PETUNJUK 

PENGGUNAAN BUKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Guru menyampaikan tujuan menegaskan 

pertanggung jawab pentingnya tanggung 

jawab kerja individu dalam kelompok, 

saling ketergantungan antar anggota 

kelompok. 

- Hasil dari koordinasi anggota 

mendistribusikan pembagian tugas dalam 

team kerja. 

 

- Tugas dipilih berkaitan dengan tema, 

kemampuan peserta didik individual atau 

kelompok hubungannya dengan 

kompetensi inti/ sub kompetensi, indikator 

dan tujuan. 

- Pembentukan kelompok heterogen 

berdasarkan kemampuan, minat, jenis 

kelamin dan lingkungan. 

- Anggota kelompok diminta mengamati 

kondisi yang kondusif di sekitarnya sesuai 

tema, kompetensi inti/ sub kompetensi, 

indikator dan tujuan. 
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- Membimbing kelompok melalui 

presentasi kelompok berdasarkan hasil 

diskusi kelompok sehingga dapat 

dievaluasi kerja dan tanggung jawab 

individu serta komunikasi edukatif 

dalam kerjasama kelompok yang akan 

dievaluasi. 

 

 

- Guru menyajikan informasi kepada 

kelompok untuk menemukan kekuatan/ 

kelebihan  unik setiap anggota 

kelompok agar kerja sama kelompok 

sukses tidak didominasi perseorangan, 

saling melengkapi saling membantu 

menuju tercapainya kerja team. 

 

- Tatap muka dalam diskusi kelompok 

dengan mencoba melakukan diskusi 

dengan berkomunikasi dan berinteraksi 

saling membantu dan saling 

melengkapi. 
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- Tindak lanjut berdasarkan umpan balik dari 

tugas-tugas kerja kelompok maupun 

kekompakan tim kerja.  

- Format untuk memperoleh masukan tentang 

proses dan hasil kerja sama kelompok 

menggunakan format Plan do Check and 

Action.  

- Hasil dan proses dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

- Kendala dan kesenjangan yang dijumpai upaya 

untuk mengatasi kendala diperoleh melalui 

umpan balik dan penyusunan tindak lanjut 

Saintifik  Kolaboratif Berbasis Budaya Jawa. 

 

- Format untuk memperoleh masukan tentang 

proses dan hasil kerja sama kelompok 

menggunakan format Plan do Check and 

Action. Dalam akan diketahui kontribusi 

individu dalam kelompok. Saintifik  

Kolaboratif Berbasis Budaya Jawa. 

- Manfaat kerjasama dari Saintifik Kolaboratif 

Berbasis Budaya Jawa hasil dan proses dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

- Kendala dan kesenjangan yang dijumpai upaya 

untuk mengatasi kendala diperoleh melalui 

umpan balik dan penyusunan tindak lanjut 

Saintifik Kolaboratif Berbasis Budaya Jawa. 
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 DAFTAR GAMBAR 
 

Nomor 

Gambar 

Keterangan 

Tabel 

Sumber Gambar 

1.1 Batik Solo https://images.app.goo.gl/msWu

WEHJUb5JngUz7 

1.2 Senjata 

Tradisional Jawa 

https://id.wikipedia.org/w/index.p

hp?title=Berkas:Keraton_Surakar

ta.JPG&filetimestamp=20080324

015604& 

1.3 Wayang Kulit https://id.wikipedia.org/wiki/Berk

as:WayangKulit_Scene_Zoom.JP

G 

1.4 Keragaman 

Indonesia 

https://images.app.goo.gl/GS1tG

pnAcQzeoX288 

1.5 Pemberian 

sembako kepada 

orang yang 

membutuhkan 

https://images.app.goo.gl/nbCLB

E69ufeVwW1g6 

2.1 Keris  https://images.app.goo.gl/6osBqF

aYRKJ4WgCW8 

2.2 Museum Keris 

Nusantara 

https://images.app.goo.gl/bZfVyj

nGHve7XYfu7 
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WMaiJghhYy18 

1.2 Asal usul Jawa https://images.app.goo.gl/FVqSR

dgNLDVdvjHx5   

1.3 Mencari 

Informasi 

https://images.app.goo.gl/3WCx

KkexSRjKCS6A9 

1.4 Peta Pulau Jawa https://images.app.goo.gl/NsVHC

StZ8GzU3czf6 

2.3.1 Rumah Joglo https://images.app.goo.gl/wwySb

Yt2S2CcPVnaA 

2.3.2 Rumah Limasan https://images.app.goo.gl/HgJzdi

e3sbPJrRey6 

2.3.3 Rumah Tajuq https://images.app.goo.gl/k38Qb

Vs37nHR8xDf6 

2.3.4 Rumah Panggung 

Pe 

https://images.app.goo.gl/DWeD

eTtPqFNYRiZ68 

2.3.5 Rumah Kampung https://images.app.goo.gl/qTZH3

Z6nVE64ggVn9 

2.3.6 Rumah Joglo https://images.app.goo.gl/PtVrSP

fqwXe4ddiE9 

2.3.7 Museum Soeharto https://images.app.goo.gl/BXN9F

LHNsgptyPzY6 

2.4.1 Presiden RI 

memakai pakaian 

adat 

https://nasional.kompas.com/read

/2020/08/17/20324041/jokowi-

ungkap-makna-pakaian-adat-

yang-dikenakan-saat-peringatan-
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hut-ke-75-ri?page=all 

2.4.2 Batik https://images.app.goo.gl/swz2pZ

JKf4mkaMJU7 

2.4.3 Pakaian Adat 

Betawi 

https://images.app.goo.gl/6WHJ1

tpLkM9NKWZg7 

2.4.4 Pakaian Adat 

Pesa’an 

https://images.app.goo.gl/zfDTjn

cLjxsvreb37 

2.4.5 Pakaian Adat 

Pangsi 

https://images.app.goo.gl/ehQmA

31qAbSBkfMX8 

2.4.6 Pakaian Adat 

Sujan 

https://images.app.goo.gl/mP9X

GE4zvdoRC3CF8 

2.4.7 Pelajaran gunakan 

pakaian adat 

https://images.app.goo.gl/7fQK3i

jWtZtBvxtF9 

3.1 bidang pertanian https://images.app.goo.gl/Lgdrq7

2ueKWjea257  

3.2 Bidang 

Peternakan 

https://images.app.goo.gl/CuudL

VYu4zd58Wk8  

3.3 bidang seni batik https://images.app.goo.gl/cYCjj2

PzScjK6yBg8  

3.2.1 Bidang 

Perdagangan 

https://images.app.goo.gl/Z8c2td

4YzRt92H4X6  

3.2.2 Bidang Jasa 

Transportasi 

https://images.app.goo.gl/dJE2w

AjihM8HZ8EV6  

3.2.3 Bidang Kuliner https://images.app.goo.gl/SsL3ui

zjgoZFs9VBA  
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Keberagaman Budaya Bangsaku 

 Kelebihan Indonesia dibandingkan banyak negara lain di 

dunia, bukan hanya karena negara yang berada di garis 

khatulistiwa ini terdiri dari ribuan pulau, suku bangsa, tarian, 

bahasa, rumah adat, agama, serta kebudayaan daerah yang 

dimiliki merupakan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan. 

Keanekaragaman budaya di Indonesia merupakan kekayaan yang 

tak ternilai hargannya. Keragaman dan kekayaan budaya itulah 

yang membuat Indonesia menjadi sangat menarik sebagai sebuah 

bangsa. Apalagi perbedaan itu tidak membuat satu sama lain 

bersaing dan merasa kurang cocok, melainkan saling melengkapi. 

Subtema 1 
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Tak lepas dari itu, semua nilai budaya begitu kental, khususnya 

budaya Jawa yang mendunia. Corak kebudayaan yang diekspos 

melalui candi dan prasasti yang terdapat di daerah tersebut sangat 

dipengaruhi dalam kacamata budaya Jawa. Melalui ukiran-ukiran 

yang khas Indonesia. 

Sumber: https://images.app.goo.gl/wi6rjD7iV9njEbiA7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Tema 1 Kebersamaan Budaya Bangsaku 

IPS 

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis 

dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa 

Indonesia; serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa Indonesia; serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang. 

 

https://images.app.goo.gl/wi6rjD7iV9njEbiA7
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Materi yang akan dipelajari 

hari ini: 

1. Mengenal keberagaman 

kain tradisional 

2. Mencari makna persatuan 

dan kesatuan 

3. Menilai kebudayaan Jawa 

Sikap yang dikembangkan 

pada pembelajaran 4: 

1. Jujur; 

2. Komunikatif; 

3. Kerja sama; 

4. Pantang menyerah; 

5. Percaya diri; 

 

          AYO MENGAMATI 

Mengamati Keunikan Batik Solo 

Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Lihat gambar 

dibawah ini! Apakah ciri khas tentang suku Jawa? Apa saja yang 

kamu ingat tentang suku tersebut? Kalian dapat menambah 

informasi tentang suku Jawa dari berbagai sumber. 

 

Pembelajaran 4 



 

4 
 

 

Gambar 1.1 Batik Solo 

Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki corak batik 

tersendiri. Untuk daerah Solo atau Surakarta, apakah yang 

menjadi ciri khas dari batik mereka? Ayo cari tahu keunikan batik 

Solo. Ada batik yang menggunakan warna putih, hitam,dan 

coklat. Pengerjaan batik masih dengan cara tradisional yaitu tulis 

tangan. Corak batik berupa tumbuhan, hewan, atau manusia. 

Bagaimanakah ciri khas batik didaerahmu? Makna apa saja yang 

terkandung dalam motif tersebut. 

AYO MENGAMATI TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

 

1. BATIK MOTIF KAWUNG 

Kain batik ini diberi nama batik kawung 

karena motifnya berbentuk bulat-bulat 

agak lonjong seperti kawung. Bagi kamu 

yang belum tahu, kawung adalah sejenis 
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buah kelapa atau yang sering disebut buah kolang-kaling. Motif 

kawung ini disusun secara geometris dan sejajar seperti bunga 

teratai dengan empat buah kelopak bunga. Orang Jawa 

mengartikan bunga teratai sebagai lambang kesucian dan umur 

panjang. 

2. BATIK MOTIF PARANG 

 
Banyak yang mengatakan motif batik ini 

adalah salah satu motif batik tertua di 

Indonesia. Motif parang membentuk 

seperti susunan huruf S yang saling jalin-

menjalin dari tinggi ke rendah dan 

membentuk garis-garis diagonal. Makanya motif ini diberi nama 

parang yang berasal dari kata pereng yang berarti lereng. Jalinan 

motif S yang tak terputus itu melambangkan kesinambungan. 

Sementara motif huruf S itu sendiri diambil dari ombak yang bagi 

orang Jawa melambangkan semangat yang tidak pernah surut. 

3. BATIK MOTIF SIDOMUKTI 

Motif batik Sidomukti juga 

merupakan motif batik yang sangat 

populer dan mudah sekali 

ditemukan karena kepopulerannya. 
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Biasanya digunakan para mempelai pengantin saat acara 

pernikahan adat Jawa, terutama untuk masyarakat Solo. Kata 

Sidomukti berasal dari kata sido, yang berarti jadi dan 

berkesinambungan terus-menerus, serta dari kata mukti yang 

berarti kehidupan yang makmur dan sejahtera.  

4. BATIK MOTIF SIDA LUHUR 

Batik Sida Luhur (dibaca Sido 

Luhur; kadang juga digabung 

menjadi Sidaluhur atau Sidoluhur) 

adalah salah satu motif batik 

pedalaman yang cukup populer. 

Sesuai dengan namanya, motif ini 

bermakna harapan untuk mencapai kedudukan yang tinggi dan 

dapat menjadi panutan masyarakat (keluhuran). Kata “sida” 

dalam bahasa Jawa sendiri berarti jadi/ menjadi/ terlaksana. 

Dengan demikian, motif-motif berawalan “sida” mengandung 

harapan agar apa yang diinginkan bisa tercapai. 

5. BATIK MOTIF TRUNTUM 

Kata truntum berasal dari istilah 

teruntum-tuntum, yang berarti tumbuh 

lagi. Jadi, kain ini melambangkan yang 

bersemi kembali. Kain ini biasanya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
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berwarna dasar hitam. Di atasnya terdapat motif bunga yang 

bertaburan kecil-kecil menyerupai bunga Melati. Kain dengan 

motif ini sudah sangat populer di Pulau Jawa, terutama di Solo 

yang merupakan kota asal kain ini. 

 

 

 

 

 

 

AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

Mengenal Keraton Kasunanan Surakarta 

Arsitek keraton ini adalah 

Pangeran Mangkubumi. Keraton 

kasunanan Solo dari arah depan 

bisa terlihat susunan kota lama khas 

Jawa: sebuah bangunan keraton 

yang dikelilingi oleh alun-alun, 

Pasar Klewer, dan Masjid Agung 

Surakarta.  

Gambar 1.2 Keraton Solo 

Kordinasi Kelompok! 

Marilah kita kerja kelompok dan mempresentasikan 

di depan kelas tentang apa yang kamu ketahui dari 

gambar batik di atas. Kalian bisa mencari di sosial 

media atau media cetak. 
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Memasuki bagian depan keraton, terdapat bangunan Sasana 

Sumewa dan sebuah meriam berbahan perunggu bernama Kyai 

Rancawara. Bangunan ini dulu digunakan sebagai tempat 

Pasewakan Agung, yaitu pertemuan antara Raja dan para 

bawahannya. Di tempat ini pengunjung masih bisa melihat 

Dhampar Kencana (singgasana raja) yang terletak di Siti Hinggil 

Lor. Pengunjung tidak boleh menaiki area ini sebab tempat itu 

sangat dihormati dan dianggap keramat. Keraton Solo ini 

bertempat di pusat kota Solo, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan 

Pasar Kliwon, Kota Surakarta. 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 
Mencari Makna Persatuan dan Kesatuan 

Apakah manfaat persatuan dan kesatuan? Untuk 

membuktikannya coba lakukan kegiatan berikut ini. Lakukan dua 

kegiatan berikut ini dan tulislah pendapatmu pada kolom yang 

tersedia. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keraton
https://id.wikipedia.org/wiki/Meriam
https://id.wikipedia.org/wiki/Raja
https://id.wikipedia.org/wiki/Raja
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Petunjuk Kegiatan 

➢ Ambillah beberapa batang lidi dan satu buah lidi. 

➢ Patahkan lidi satu per satu dan satu buah lidi. 

➢ Apa kesimpulanmu? 

➢ Bagaimanakah pendapatmu setelah melakukan     

kegiatan tersebut? 

Apabila dipisah, lidi mudah dipatahkan. Sebaliknya, lidi 

yang disatukan tidak mudah dipatahkan. Itu adalah makna dari 

persatuan dan kesatuan. Hal itu menunjukkan persatuan bukan 

berarti keseragaman. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, suku 

bangsa, tarian, bahasa, rumah adat, agama, serta kebudayaan. 

Namun, semua itu sesuai dengan semboyan “Bhineka Tunggal 

Ika.” 

AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

 

Menuliskan Informasi tentang Keberagaman Indonesia 

Cari informasi lebih lanjut tentang keberagaman Suku Jawa, 

tarian, budaya. rumah adat, dan agama yang terdapat di 

lingkungan  provinsimu. Tuliskan hasil temuanmu pada kolom 

berikut. 
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Keberagaman suku 

……………………………………………………………………

…………………………… 

……………………………………………………………………

…………………………… 

Keberagaman tarian 

……………………………………………………………………

…………………………… 

……………………………………………………………… 

Keberagaman budaya 

……………………………………………………………………

…………………………… 

……………………………………………………………… 

Keberagaman rumah adat 

……………………………………………………………………

…………………………… 

……………………………………………………………… 

Keberagaman agama 

……………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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AYO MENILAI KELOMPOK 

Menilai Kebudayaan Jawa 

Buatlah 3-4 kelompok dan diskusikan bersama kelompokmu 

tentang kebudayaan dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 

Barat! Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas! 

Sebagai anak Indonesia, kalian harus 

bangga terhadap kebudayaan yang tersebar 

dari berbagai daerah. Kita juga harus 

menghormati perbedaan yang ada di 

lingkungan kita. Menghargai perbedaan 

adalah wujud dari semangat kesatuan dan 

persatuan.  

Gambar 1.3 Wayang Kulit 

Kita ambil contoh kebudayaan khususnya di Jawa yang terdapat 

banyak sekali kebudayaan. Budaya Jawa mengutamakan 

keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan 

sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan 

kesederhanaan. Budaya Jawa termasuk unik karena membagi 

tingkat bahasa Jawa menjadi beberapa tingkat yaitu Ngoko, 

Madya, dan Krama. Budaya Jawa menghargai semua agama dan 

pluralitas sehingga dinilai sinkretik oleh budaya tertentu yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
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hanya mengakui satu agama tertentu dan sektarian.  

   

AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab! 

1. Apakah aku bisa menyebutkan keunikan kain tradisional? 

2. Apakah aku bisa menghafal makna dan motif batik Jawa? 

3. Apakah aku bisa menulis informasi dari bacaan? 

4. Apakah aku bisa memaknai persatuan dan kesatuan? 
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AYO MENGAMATI 

Mengamati Keragaman Indonesia 

Amatilah perbedaan lingkungan di sekitar rumahmu! Apa 

perbedaa suku dan agama mereka! Ada Pak Suyono dari Jawa, 

Pak Muslihat dari Bandung, Pak Judika dari Medan dan Pak 

Andmesh dari Ambon. Mereka dari berbagai suku di Indonesia. 

Dengan berbagai agama Islam, Kristen, Hindu,  Budha atau 

Konghucu. Meskipun dari berbagai suku dan agama, mereka 

hidup rukun sebagai tetangga. Saling bekerja sama dan saling 

membantu. Itulah bentuk kerukunan antar tetangga berasal dari 

berbagai macam suku bangsa.       

         

Materi yang akan dipelajari 

hari ini: 

1. Mencari Informasi 

tentang suku Bangsa. 

Sikap yang dikembangkan 

pada pembelajaran 5: 

1. Jujur; 

2. Komunikatif; 

3. Kerja sama; 

4. Pantang menyerah; 

5. Percaya diri; 

Pembelajaran 

5 
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Identitas atau ciri khas suku bangsa atau kelompok etnik dapat 

dilihat dari beberapa aspek yaitu: tipe fisik seperti bentuk fisik, 

warna kulit, rambut dan sebagainya. Bahasa seperti bahasa Jawa, 

Sunda, Batak dan 

sebagainya. Adat istiadat 

seperti pakaian, rumah, 

upacara perkawinan dan 

sebagainya. Kesenian 

seperti tari, alat musik, seni 

rupa dan sebagainya. 

Sistem kekerabatan seperti 

patrilineal atau matrilineal. 

    Gambar 1.4 Keragaman Indonesia  

AYO MENGAMATI TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

 

Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia dengan jumlah 

penduduk mencapai 160 juta jiwa, yang artinya lebih dari 60 

persen populasi penduduk Indonesia ada di pulau Jawa. Selain itu, 

kepadatan penduduk di pulau Jawa mencapai 1.317 jiwa/ km2. 

Padatnya penduduk di pulau Jawa menjadikan pulau ini dihuni 



 

15 
 

oleh suku atau etnis yang beragam. Berikut ini adalah beberapa 

macam suku bangsa di pulau Jawa: 

1. Suku Jawa adalah suku 

bangsa yang dominan di 

pulau Jawa. Suku Jawa 

berasal dari Jawa Tengah, 

Jawa Timur, dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Suku 

Jawa sendiri memiliki cabang-cabang suku lain, seperti suku 

Samin yang berada di Jawa Tengah, lalu suku Tengger yang 

berdiam di kawasan pegunungan Bromo yang merupakan 

salah satu taman wisata alam di Indonesia, dan suku Osing 

atau Using yang merupakan penduduk asli Banyuwangi. 

Suku Jawa dikenal memiliki logat atau dialek yang halus. 

Mayoritas suku Jawa menggunakan bahasa Jawa dalam 

kehidupan sehari-hari. Bahasa Jawa sendiri memiliki 

pembagian tingkatan, yaitu bahasa Jawa ngoko, bahasa 

Jawa madya dan bahasa Jawa krama. 

2. Suku Sunda atau urang Sunda adalah suatu kelompok etnis 

yang merujuk pada penduduk pulau Jawa bagian barat. Suku 

Sunda berdomisili di wilayah Tatar Pasundan, yaitu Jawa 

Barat, Banten, DKI Jakarta, wilayah bagian barat Jawa 

Tengah, serta Lampung. Sekitar 15,2 persen penduduk 

Indonesia adalah orang Sunda, yang berarti suku Sunda 
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merupakan suku terbesar kedua setelah suku Jawa. Suku 

Sunda sendiri memiliki sub-etnis lain, seperti suku Baduy 

atau urang kanekes yang terbagi menjadi suku Baduy luar 

dan suku Baduy dalam. Mayoritas suku Sunda dalam 

kehidupan sehari-hari menggunakan 

bahasa Sunda, namun bahasa sunda 

yang digunakan memiliki dialek 

yang beragam. Keberagaman dialek 

ini disebabkan oleh percampuran 

bahasa Sunda dengan bahasa daerah 

lain. 

3. Suku Betawi merupakan suku 

yang secara umum penduduknya 

bertempat tinggal di wilayah DKI 

Jakarta. Kata Betawi diilhami dari 

kata ‘Batavia’. Nama Batavia 

diambil dari suku Batavia yang 

merupakan nenek moyang bangsa Belanda pada zaman 

Kekaisaran Romawi, dimana saat ini Belanda merupakan 

salah satu negara terkaya di dunia. Suku betawi mempunyai 

ciri khas, baik dari logat atau dialek, tradisi, kesenian, dan 

sebagainya. Ada pendapat yang menyatakan jika suku 

Betawi merupakan sub-etnis dari suku Sunda. 

https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/negara-terkaya-di-dunia
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4. Suku Madura merupakan suku 

yang berasal dari pulau Madura, 

namun dewasa ini suku Madura 

sudah tersebar di pulau Jawa 

bahkan di luar pulau Jawa. Selain 

menghuni pulau Madura, suku 

Madura mayoritas tinggal di beberapa kota dari Jawa Timur, 

seperti Situbondo, Bondowoso, Jember, Probolinggo, 

Lumajang, Surabaya, Malang, dan Pasuruan.  Suku Madura 

merupakan suku yang sering merantau ke berbagai daerah 

dan dikenal memiliki etos kerja yang tinggi. Umumnya suku 

Madura yang merantau berprofesi sebagai wirausahawan, 

baik sebagai pedagang maupun penjual jasa. Suku Madura 

terkenal dengan logat atau dialek yang khas dan unik. 

 

AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

 

Menyajikan Informasi suku Jawa Mengenal Suku Jawa 

Suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia, 

dengan jumlah sekitar 40,22% dari populasi manusia di 

nusantara. Suku yang memiliki banyak keunikan di bidang 

budaya, bahasa, dan kuliner khasnya ini terkenal dengan sifat dan 

tutur katanya yang halus. Tidak hanya bertempat tinggal di Pulau 
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Jawa, suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok di Indonesia. 

Peradaban suku Jawa termasuk maju. Hal ini dapat dibuktikan 

karena adanya peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang berada 

di tanah Jawa, dan masih dapat dilihat hingga kini. Misalnya 

Candi Borobudur, Prambanan, Mendut, Singosari, dan 

sebagainya. 

Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh nusantara. 

Namun, banyak orang yang tak tahu bagaimana sejarah dan asal-

usul suku Jawa. Apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang 

asli pribumi? Atau mereka berasal dari pendatang? Berikut ialah 

beberapa teori yang menjelaskan asal usul suku Jawa. Pasalnya, 

dalam tulisan kuno India disebutkan bahwa jika beberapa pulau di 

Nusantara termasuk pulau Jawa, adalah tanah yang menyatu 

dengan daratan Asia dan Australia. Akan tetapi, pada saat itu 

terjadi musibah permukaan air laut naik. Hal ini membuat Pulau 

Jawa dan beberapa pulau lainnya terpisah. 

Tulisan kuno tersebut juga menyebutkan Aji Saka, seorang 

pengembara yang pertama kali datang di daratan Pulau Jawa, dan 

menetap di sana bersama para pengikutnya menjadikan mereka 

sebagai nenek moyang orang dari suku Jawa. Hal tersebut 

merupakan akibat dari perebutan kekuasaan membuka lahan baru 

di sebuah pulau terpencil yang dibangun oleh mereka, sebagai 

pemukiman dan mendirikan kerajaan yang diberi nama 
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Javacekwara. Keturunan pangeran inilah yang dianggap sebagai 

nenek moyang suku Jawa menurut Babad Tanah Jawa. 

Sementara itu, ditemukan sejarah yang lebih jelas. Menurut 

surat kuno keraton Malang, asal-usul suku Jawa berasal dari 

kerajaan Turki tahun 450 SM. Kala itu, Raja Rum, raja dari 

Kerajaan Turki mengutus para penduduknya untuk membuka 

lahan di pulau kekuasaannya yang belum berpenghuni. Namun, 

karena gangguan binatang buas, banyak penduduknya yang 

menderita sehingga mereka pulang kembali ke negara aslinya. 

Kemudian, pada tahun 350 SM, raja kembali mengirim para 

penduduk untuk kedua kalinya. Perpindahan tersebut membawa 

20.000 laki-laki, dan 20.000 perempuan berasal dari Koromandel. 

Perpindahan dipimpin oleh Aji Keler yang menemukan Nusa 

Kendang dengan dataran tinggi yang ditutupi oleh hutan lebat, 

dan banyak binatang buas. Konon, saat itu para penduduk sangat 

senang karena di pulau tersebut banyak ditemukan bahan pangan, 

dan tanaman yang subur bernama tanaman Jawi. Tanaman jawi 

banyak ditemukan dimana-mana, maka dari itu nama dari jenis 

tanaman inilah dijadikan sebagai nama pulau tersebut yakni, 

Pulau Jawi. Hingga kini dikenal dengan Pulau Jawa dengan 

sebutan para pendudukanya, yakni suku Jawa. 
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AYO MENCOBA MELAKUKAN 

Mencari suku-suku Jawa 

Ayo cari informasi suku-suku Jawa yang kamu ketahui? 

Tuliskan dalam kolom berikut.    

Tabel 1.1 Suku Jawa 

No Nama Suku 

Jawa 

Daerah  Penjelasan 

1. Suku Badui  
 

Banten Suku Badui merupakan 
kelompok etnis 

masyarakat 

adat suku Banten di 

wilayah Kabupaten Lebak, 
Banten. Populasi mereka 

sekitar 26.000 orang, dan 

mereka merupakan salah 
satu suku yang 

mengisolasi diri mereka 

dari dunia luar. 

2.    

3.    
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AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

Membimbing Sikap Gotong Royong 

Lihat gambar ini. Apa yang harus dilakukan bila 

melihat keadaan seperti ini? 

 

Gambar 1.5 Pemberian sembako kepada orang yang 

membutuhkan 

 

 

 

Gotong royong sudah menjadi kebudayaan Indonesia. Setiap 

daerah Indonesia memiliki budaya gotong rotong. Gotong royong 

bisa dilakukan dengan kebersihan lingkungan, perayaan hari 

Hal terbaik yang harus dilakukan 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………. 

………………………………………………………

………………………………………. 

………………………………………………………

………………………………………. 
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besar nasional dan membangun prasarana umum.  Misalnya 

dengan mengadakan kerja bakti di hari minggu, membangun 

poskamling untuk desa dan perayaan hari Kemerdekaan. 

Di Jawa Tengah,  rewang adalah istilah yang dikenal oleh 

masyarakat Jawa sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan untuk 

membantu mempersiapkan sebuah acara atau hajatan besar. 

Seperti genduren, slametan, mantenan, dan hajatan 

lainnya. Rewang termasuk tradisi yang telah diwariskan secara 

turun-temurun. Bagaimanakah gotong royong di tempat lain? 

AYO MENILAI KELOMPOK  
 

Menilai Bentuk Kerja Sama 

Buatlah kelompok sesuai dengan persamaan desa dan 

diskusikan bersama kelompokmu tentang bentuk dan manfaat 

kerja sama tersebut. Tulislah hasil diskusimu bersama kelompok 

di kolom berikut. 
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AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung 

jawab! 

1. Apakah aku bisa mengetahui keragaman Indonesia? 

2. Apakah aku bisa menulis informasi dari bacaan suku 

Jawa ? 

3. Apakah aku bisa menyusuri keunikan budaya gotong 

royong di Jawa? 
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Indahnya Kebersamaan dalam 

Keragaman 

 Perbedaan bisa disatukan dengan indah, asal ada sikap 

saling menghormati dan menghargai. Indonesia, meskipun 

penduduknya berbeda-beda, namun tetap rukun dan bersatu 

karena ada kenginan untuk hidup bersama dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Budaya gotong royong dalam 

masyarakat Indonesia merupakan ciri khas yang dimiliki bangsa 

Indonesia. Gotong royong harus kita lestarikan sebab gotong 

royong mempunyai banyak manfaaat salah satunya  bekerja 

bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan, 

sedangkan sikap gotong royong adalah bekerja sama dalam 

menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut 

secara adil. 

 

 

 

 

Subtema 2 
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Sub Tema 2 Indahnya Kebersamaan dalam 

Keberagaman 

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi,  budaya, 

etnis dan agama di provinsi setempat sebagai identitas 

bangsa Indonesia; serta hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi 

setempat sebagai identitas bangsa Indonesia; serta 

hubungannya dengan karakteristik ruang. 

 

IPS 
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AYO MENGAMATI 

Mengamati Senjata Tradisional 

Masih ingatkah kalian senjata yang digunakan Ken Arok 

untuk menduduki Kerajaan Singasari. Senjata yang digunakan 

bernama keris Mpu Gandring.  

Keris Keris salah satu senjata tradisional Jawa Tengah yang 

pertama dan populer. Senjata ini memiliki nilai seni yang sangat 

Materi yang akan dipelajari 

hari ini: 

1. Mengamati keragaman 

senjata tradisional; 

2. Mencari informasi 

tentang senjata 

tradisional; 

3. Mencari informasi 

tentang tari daerah; 

Sikap yang dikembangkan 

pada pembelajaran 5: 

1. Jujur; 

2. Komunikatif; 

3. Kerja sama; 

4. Pantang menyerah; 

5. Percaya diri; 

Pembelajaran 

5 
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tinggi, daya serangnya dapat melumpuhkan dari jarak dekat.  

   

 

 

Gambar 2.1 Keris 

Sehingga keris ini menjadi salah satu senjata idaman orang 

terdahulu. Bagaimana lekatnya keris dalam budaya masyarakat 

tercermin di beberapa kebudayaan seperti pada masyarakat etnis 

Jawa, misalnya saja posisi keris masih sering dikenakan dalam 

upacara-upacara atau ritual khusus. Sebutlah di Yogyakarta atau 

Solo, pada tiap malam 1 Suro kedua kraton masih mengadakan 

prosesi mengarak keris dan pusaka lainnya mengelilingi 

bangunan benteng kraton. Kita sebagai generasi muda harus 

mensyukuri dan menjaga agar kebudayaan tradisional tersebut 

tidak punah. 

AYO MENGAMATI TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

 

1. Keris  

Keris mulai beralih fungsi sebagai koleksi seni hingga benda 

spiritual. Berbeda dengan senjata tradisional jenis lain, keris 
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memiliki bentuk, pola, serta 

ukiran yang membuatnya 

semakin unik. Berbahan dasar 

potongan kayu, emas, hingga 

gading langka, keris seringkali 

dianggap memiliki kekuatan magis di sekitarnya! Kini, kita 

dapat menemukan keberadaan keris di berbagai upacara adat 

Jawa, misalnya saja pada pakaian mempelai pria di pesta 

pernikahan.  

2. Clurit 

Clurit atau celurit dikenal luas oleh 

masyarakat yang bermukim di wilayah 

Jawa Timur, terutama Madura. 

Berbentuk bulan sabit dan memiliki 

gagang cukup panjang, celurit digunakan 

oleh masyarakat setempat sebagai alat 

bertani dan bercocok tanam. Kisah di balik kemunculan celurit 

sendiri diyakini berasal dari legenda populer Madura tentang 

seorang pria bernama Sakerah. Sakerah merupakan pejuang 

dari masa kolonial Belanda yang dikenal selalu membawa 

senjata berbentuk bulan sabit kemanapun ia pergi. Senjata 

khas Sakerah itupun kemudian dikenal luas dengan sebutan 

celurit, yang kini terbagi menjadi dua jenis – Celurit Kembang 

Turi dan Celurit Wulu Pitik. 
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3. Buding 

Senjata tradisional yang akan kita bahas berikutnya adalah 

buding, yang berasal dari kabupaten terbesar di Pulau Jawa – 

Banyuwangi. Osing, suku terbesar di Banyuwangi, masih 

menggunakan buding sebagai 

senjata dan alat pertanian hingga 

hari ini. Buding memiliki bentuk 

yang serupa dengan pisau atau 

golok yang biasa Anda temui. 

Namun, perbedaannya terletak 

pada bentuk buding yang lurus dan sedikit memanjang – 

hingga 46 cm. Selain itu, buding juga dilengkapi dengan 

gagang berbahan dasar kayu serta sarung kulit sebagai 

pelindungnya.  

4. Bionet 

Bionet adalah senjata 

tradisional yang juga berasal 

dari provinsi Jawa Timur. 

Jika Anda belum pernah 

menggunakan atau bahkan 

mendengar informasi 

mengenai senjata ini, pada 

dasarnya bionet memiliki fungsi serupa dengan buding atau 

pisau dapur. Hanya saja, bionet memiliki sisi-sisi yang 
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cenderung tumpul, namun memiliki ujung yang sangat tajam. 

Hal inilah yang membuat bionet menjadi salah satu senjata 

paling mematikan dan paling sering digunakan pada masa 

peperangan. 

 

 

 

 

 

 

AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

Menyajikan Informasi tentang Museum 

Museum Keris Nusantara 

 

     Gambar 2.2 Museum Keris Nusantara 

Carilah informasi salah satu senjata tradisional 

daerah di Indonesia. Kalian bisa mencari di sosial 

media atau media cetak. Ceritakan apa saja yang 

kamu dapat tentang kain tradisional kepada teman 

sebangkumu. 
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Museum Keris Nusantara yang terletak di kawasan Sriwedari 

ini diresmikan oleh presiden RI. Joko Widodo pada tanggal 9 

Agustus 2017.  Terdapat sekitar 409 koleksi keris berbagai jenis 

dan ukuran serta 38 tombak dan benda-benda pusaka bersejarah 

lainnya tersimpan rapi di museum ini, dilengkapi dengan video 

visual mengenai perjalanan keris di Indonesia dan juga ruangan 

sebagai pusat pembelajaran keris bagi pengunjung. Tujuan 

didirikannya museum ini adalah untuk melestarikan 

budaya keris agar tidak hilang tertelan budaya-budaya baru yang 

hadir.  

Museum Keris yang memiliki 4 lantai dilengkapi lift dan 

tangga. Selain itu, prasarana ruang audio visual, perpustakaan dan 

diorama juga sudah disediakan di tempat ini. Senjata tradisional 

sering digunakan pelengkap pakaian tradisional. Salah satunya 

digunakan pertunjukan tari dan dapat digunakan sebagai properti, 

seperti dalam pertunjukan Wayang Orang.  

 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 

Mencari Senjata Tradisional Jawa 

Ayo cari informasi senjata tradisional Jawa yang kamu ketahui? 

Tuliskan dalam kolom berikut. 

https://www.tribunnewswiki.com/tag/keris
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Tabel 2.1 Senjata Tradisional Jawa 

No Nama Senjata 

Tradisional 

Jawa 

Daerah  Penjelasan 

1. Keris 
 

Jawa 
Tengah 

Berbeda dengan senjata 
tradisional jenis lain, keris 

memiliki bentuk, pola, 

serta ukiran yang 
membuatnya semakin unik. 

Berbahan dasar potongan 

kayu, emas, hingga gading 

langka, keris seringkali 
dianggap memiliki 

kekuatan magis di 

sekitarnya! Kini, kita dapat 
menemukan keberadaan 

keris di berbagai upacara 

adat Jawa. 

2.    

 

AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

 

Pernahkah kamu bekerja sama dengan temanmu yang 

berbeda agama. Bila sudah, tuliskan pengalamanmu dengan 

teman-teman yang berbeda agama. Jika belum, tuliskan 

bagaimana sikapmu jika kamu berkesempatan bekerja sama 

dengan teman berbeda agama. 
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AYO MENILAI KELOMPOK  

 

Gerakan tari daerah memang indah dan mempunyai 

keunikan masing-masing. Kalian dapat mempelajari tarian daerah 

yang berasal dari daerah masing-masing. Kalian yang berasal dari 

berasal dari Jawa Barat dapat menyiapkan tari Jaipong. Di Jawa 

Tengah sendiri tarian daerah ini dinamakan tari Jathilan. Gerakan 

tari Jathilan merupakan tari Jawa yang dibawakan oleh penari 

laki-laki. Tarian ini dibawakan oleh dua penari atau lebih secara 

berpasangan yang gerakannya seperti orang berperang.  

Buatlah 3 kelompok dan diskusikan tari tradisional bersama 

kelompokmu. Perwakilan kelompok mempresentasikan di depan 

kelas! Antara lain tari: 

• Tari Jaipong 

• Tari Serimpi 

• Tari Baris Tunggal 
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AYO MENGKOMUNIKASIKAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan 

tanggung jawab! 

1. Apakah aku bisa menyebutkan keragaman 

senjata tradisional Jawa? 

2. Apakah aku bisa menulis informasi tentang 

senjata tradisional Jawa?  

3. Apakah aku bisa menyebutkan kegiatan kerja 

sama di masyarakat? 
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Bersyukur atas Keragaman 

Negara Indonesia memiliki wilayah dengan kondisi alam 

yang beragam. Kondisi alam Indonesia dari ujung timur sampai 

ujung barat, terhampar berbagai macam keadaan alam. Ada 

pegunungan, danau, laut, padang rumput, dataran tinggi, dataran 

rendah, dan sebagainya. Semua itu adalah kekayaan Indonesia 

yang patut kita syukuri.  

Subtema 3 
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Sub Tema 3 Bersyukur atas Keragaman 

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas 

bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik 

ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifkasi mengenal keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi 

setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta 

hubungannya dengan karakteristik ruang. 
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Mengamati kekayaan Indonesia 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rempah-rempah 

Materi yang akan 

kita pelajari hari ini : 

1. Membaca teks Es 

Cendol Dawet 

2. Menjelaskan 

makanan 

tradisonal  

3. Membuat cerita 

makanan khas 

daerah setempat 

Sikap yang 

dikembangkan pada 

pembelajaran 1: 

1. Komunikatif  

2. Kerja sama  

3. Kerja keras  

4. Demokratis  

 

Pembelajaran 

1 
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  Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki 

lebih dari 6000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai 

Merauke. Sebagai Negara tropis, indonesia mempunyai kekayaan 

alam yang beragam, terutama hasil rempah rempah, seperti 

kunyit, jahe, kencur, kemiri, cabai, kelapa, gula aren dan lain lain. 

Dari keragaman rempah rempah yang dimiliki muncul-lah 

beragam makanan tradisional yang khas. 

Makanan tradisional dari berbagai suku bangsa Indonesia 

memiliki keanekaragaman jenis cita rasa, bumbu, serta cara 

pengolahannya. Meskipun menggunakan bahan baku yang hampir 

sama. Mereka mempunyai perbedaan dalam tradisi cara memasak 

yang dipelajari dari nenek moyang. Setiap suku di seluruh 

pelosok tanah air Indonesia mempunyai kekhasan dalam cara 

memasak, cita rasa, dan perpaduan bumbu yang mereka gunakan 

untuk mengolah makanan tersebut. 

Makanan tradisional di Jawa Tengah sangat banyak yang 

digemari oleh seluruh masyarakat di Indonesia ,berikut makanan 

makanan tradisional yang harus diketahui : 

1. Tumpeng atau nasi tumpeng adalah makanan masyarakat 

jawa yang penyajiannya nasinya berbentuk kerucut dan 

ditata bersama dengan lauk pauknya. Olahan nasi dipakai 

umumnya berupa nasi kuning, nasi putih biasa, atau nasi 
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uduk. Cara penyajian nasi khas jawa ini biasanya dibuat 

pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. 

Tumpeng biasa disajikan diatas tampah (wadah berbentuk 

bundar tradisional) yang telah dialasi daun pisang. 

 

 

 

    Gambar 3.2 Nasi Tumpeng 

2. Nasi liwet adalah makanan 

khas kota Surakarta dan 

merupakan kuliner asli 

daerah baki, kabupaten 

Sukoharjo.           

             Gambar 3.3 Nasi Liwet 

Nasi liwet adalah nasi nasi gurih dimasak dengan kelapa 

mirip nasi uduk, yang disajikan dengan sayur labu siam, 

suwiran ayam dan semacam bubur gurih dari kelapa. 

Penduduk kota Surakarta dan sekitarnya biasa memakan 

nasi liwet setiap waktu mulai dari untuk sarapan, sampai 

makan malam. Nasi liwet biasa dijajakan keliling dengan 

bakul bambu oleh Ibu-ibu yang menggendongnya tiap 

pagi atau dijual di warung lesehan. 
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3. Opor ayam merupakan masakan sejenis kari ayam yang 

sangat dikenal di Indonesia. Masakan ini telah dikenal 

luas di daerah lain. Bahkan hampir ke seluruh wilayah 

Indonesia. Opor ayam sebenarnya adalah ayam rebus 

yang diberi bumbu kental dari santan yang ditambah 

berbagai bumbu seperti serai, kencur, dan sebagainya. 

Dalam tradisi Jawa, perayaan lebaran biasanya dibuat 

meriah dengan membuat ketupat yang disajikan dengan 

opor ayam dan sambal goreng ati.  

                        

 

 

Gambar 3.4 Opor Ayam 

 

Mengenal Es Cendol Dawet 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Es Cendol Dawet 
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Kota Surakarta di Jawa Tengah juga menjadi salah satu 

tujuan wisata yang menarik. Selain tempat wisatanya yang indah, 

kota Surakarta juga memiliki beragam makanan tradisional. Salah 

satu makanan tradisional yang menjadi andalan Kota Surakarta 

adalah es cendol dawet. Makanan khas ini berbahan utama 

cendol, ketan hitam, selasih, tape, tepung beras yang sudah dibuat 

seperti bubur, irirsan buah nangka, gula pasir dan santan dan 

disajikan bersama es batu pada mangkuk putih. Dari bahan bahan 

yang digunakan, sudah dapat dibayangkan kesegaran dan 

kenikmatan rasanya. Bubur tepung beras berwarna putih 

bertekstur lembut dengan rasa gurih. Begitu juga dengan ketan 

hitam dan cendol. 

Es Cendol Dawet mudah ditemukan di sekitar Pasar 

Gedhe Surakarta tepatnya di jalur utama sisi tengah pasar. Harga 

semangkuk es cendol dawet berkisar antara Rp 7.000-Rp 10.000 

per porsinya.  

 

Mendiskusikan Makanan Tradisional di Surakarta 

 Makanan tradisional membutuhkan keahlian tersendiri 

dalam mengolahnya. Temuilah seorang pembuat makanan 

tradisional di lingkunganmu. Tanyakan bagaimana cara 

membuatnya. Dengarkan ceritanya dengan cermat. Tuliskan 

kembali ceritanya dalam kolom berikut.  



 

42 
 

 

 

 

 

    AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

Menuliskan penjelasan  membuat makanan  

Tradisional di Surakarta 

 

Selain Es Cendol Dawet, apalagi makanan tradisional Surakarta 

yang kalian ketahui? Berikan penjelasan atas makanan tradisional 

tersebut. 

Tabel 3.1 Makanan Tradisional Surakarta 

No  Makanan Tradisional 
Surakarta 

Penjelasan  

1 Es Cendol Dawet  Bahan utama cendol: ketan 

hitam, selasih yang 

kemudian disiram santan dan 
es batu, rasanya enak dan 

segar  

2  
 

 

3  
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AYO MENILAI KELOMPOK  

 

Mendiskusikan makanan pokok masyarakat Indonesia 

 Masyakarat Indonesia banyak memanfaatkan hasil bumi 

atau pertanian dari seluruh wilayah nusantara sebagai bahan 

pangan. Bahan pokok makanan di berbagai wilayah Indonesia 

cenderung mempunyai kesamaan, seperti beras yang menjadi 

bahan pokok pangan masyarakat Indonesia. Temukan olahan nasi 

khas dari beberapa daerahmu. Tuliskan dalam tabel berikut 

beserta penjelasannya. 

 

Tabel 3.2 Makanan Tradisional Berbentuk Nasi 

No  Makanan Tradsional 
Berbentuk Nasi 

Penjelasan 

1  Bubur Terik   Bubur terik khas Surakarta, 

Jawa Tengah. Masakan ini 

terdiri atas bubur, semur 
daging, dan asinan sayur yang 

disiram dengan kuah santan 

berwarna kuning. 
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AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung 

jawab! 

1. Apakah aku bisa mendiskusikan informasi bacaan? 

2. Apakah aku bisa menjelaskan makanan tradisional di 

kota Surakarta ? 

3. Apakah aku bisa membuat cerita makanan khas 

daerah Surakarta ?  
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Materi yang akan kita 

pelajari hari ini: 

1. Memahami 

keberagaman di 

Indonesia  

2. Menjelaskan bentuk 

rumah adat yang ada di 

Indonesia  

 

Sikap yang dikembangkan 

pada pembelajaran 5: 

1. Kerja keras  

2. Kemunikatif 

3. Wawasan kebangsaan, 

cermat 

4. Gemar membaca, kerja 

sama, kreatif 

5. Pantang menyerah 

 

                   

     AYO MENGAMATI 

 

 

 

  

Gambar 3.2.1 Rumah Adat Joglo 

Indonesia merupakan Negara keberagaman dengan satu 

ikatan dibawah naungan Pancasila, Indonesia memiliki banyak 

Pembelajaran 

5 
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suku dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku memiliki ciri khas 

kebudayaan yang berbeda. Salah satunya adalah rumah adat. 

Rumah adat menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Setiap daerah 

memiliki bentuk rumah adat yang berbeda. Rumah adat 

merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki daerah tersebut. 

Kota Surakarta, Jawa Tengah dipandang sebagai salah satu pusat 

kebudayaan Jawa, yang di mana Keraton Kasunanan dan Pura 

Mangkunagaran  memiliki rumah adat yang masih bertahan 

hingga kini yang disebut rumah adat Joglo. 

Bahan yang digunakan cukup banyak dan membutuhkan 

waktu pengerjaan yang lebih lama untuk pembuatan rumah adat 

Joglo. Pada masa itu rumah adat Joglo adalah rumah adat yang 

hanya dibangun oleh kalangan kerajaan dan bangsawan. Di 

karenakan pembuatan rumah adat Joglo relatif mahal kala itu, 

masyarakat umumnya membuat rumah adat Panggang Pe, rumah 

adat Limasan, rumah adat Tajug, dan rumah adat kampung. 

Seiring berjalannya waktu sekarang rumah adat Joglo 

dapat dibangun oleh berbagai kalangan dan digunakan sebagai 

perkantoran atau gedung pertemuan. 
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AYO MENGAMATI TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

 

Sebagai warga Negara Indonesia kita memang sudah 

sepatutnya bersyukur akan kekayaan yang kita miliki. Tidak 

hanya akan sumber daya alamnya, kekayaan budaya Indonesia 

memang sudah tidak diragukan lagi dan sudah di akui dunia. 

Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia adalah Rumah 

Adat. Setiap daerah memiliki rumah adatnya masing-masing. 

Rumah adat Jawa dengan ciri khasnya sngat menarik untuk 

dipelajari. Rumah adat Jawa pada umumnya merupakan rumah 

yang didirikan oleh masyarakat yang tinggal di daerah Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. 

Letak, arah, bentuk kerangka, posisi pintu, ukuran dari 

bangunan perkembangnnya, bentuk rumah adat Jawa dipengaruhi 

oleh kemajuan zaman. Berdasarkan tinjauan terhadap perubahan 

atapnya, rumah adat Jawa dibedakan menjadi lima macam, yaitu 

bentuk rumah adat Panggang Pe, rumah adat Joglo, rumah adat 

Limasan, rumah adat Tajug, dan rumah adat Kampung.  
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AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

Mengetahui rumah adat di Jawa Tengah, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Rumah Adat Joglo  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.2 Rumah Adat Joglo 

Rumah adat ini adalah rumah yang paling terkenal 

dibanding rumah adat yang lain. Rumah ini bagi masyarakat 

setempat adalah lambang status sosial bagi pemiliknya, 

semakin luas halaman dan ukuran rumah dapat dipastikan 

pemiliknya memiliki kelebihan finansial. Pada intinya rumah 

adat Joglo berbentuk persegi yang mempunyai empat pokok 

tiang ditengahnya yang disebut dengan “saka guru”. Bahan 

utama pembuatan rumah ini adalah kayu. Kayu yang 

digunakan pada umumnya ialah sengon, jati, dan batang 

pohon kelapa. Namun kayu yang sering digunakan ialaha 

kayu jati karena awet dan kokoh. 

Rumah Joglo dubagi menjadi 3 bagian: 

1. Pendapa (bagian depan) 
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2. Pringgtan (bagian tengah) 

3. Dalem (ruang utama) 

2. Rumah Adat Panggung 

 

 

 

 

                         Gambar 3.2.3 Rumah Adat Panggung 

Rumah adat ini memiliki 6 tiang penyangga, bagian 

depan penyangga tiang dibuat lebih pendek yang membuat 

rumah ini cukup unik dan menarik. Biasanya rumah ini 

digunakan sebagai warung atau tempat berjualan dari zaman 

dahulu. Sebenarnya rumah adat ini memiliki jenis lagi rumah 

adat. Seperti Cere Gencet, Empyak Setangkep, Gedhang 

Salirang, dan Gedhang Setangkep. 

3. Rumah Adat Limasan 

 

 

 

Gambar 3.2.4 Rumah Adat Limasan 
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Rumah adat ini dikatakan Limasan di karenakan 

atapnya memiliki bentuk limas. Atap ini memiliki sisi. 

Desainnya sederhana tetapi sangat elegan. Rumah adat ini juga 

dikenal dengan rumah tahan gempa, dikarenakan desain, 

struktur rangka, dan sambungan kayu yang dapan 

mengantisipasi gaya tarik dari guncangan. Rumah ini berbeda 

dengan rumah adat Joglo yang sering digunakan oleh 

bangsawan dan kerajaan. Rumah adat ini juga memiliki 

beberapa jenis yaitu seperti : 

• Limasan Lambang Sari 

• Limasan Lambang Gantung 

• Limasan Trajumas 

• Limasan Lambang Teplok 

• Limasan Semar Tinandhu  

• Limasan Gajah Ngombe 

• Limasan Lambing Gantung Rangka Kutuk 

Ngambang 

4. Rumah Adat Kampung 

 

 

     

Gambar 3.2.5 Rumah Adat Kampung 



 

51 
 

Pada umumnya sekilas rumah ini hampir mirip dengan 

rumah adat Panggang. Namun yang membedakannya yaitu 

jumlah tiang yang dipakai berjumlah kelipatan 4 dimulai dari 

8, 12, 16 dan seterusnya. Rumah ini memiliki atap rumah 

berbentuk segitiga dan juga menggunakan penghubung yang 

menggunakan “wuwungan” atau “bubungan”. Tiang 

penyangga yang digunakan umumnya menggunakan bahan 

berupa balok atau kayu jati, nangka ataupun mahoni. 

Ada beberapa jenis rumah adat kampung seperti, 

Kampong Pokok, Dara Gepak, Pacul Gowang, Lambing 

Teplok, Cere Gencet Dan Apitan. Rumah adat Jawa Tengah 

memang menunjukan status social bagi pemiliknya, berbeda 

dengan rumah adat Joglo, rumah adat ini digunakan oleh 

masyarakat menengah ke bawah. 

5. Rumah Adat Tajug 

 

 

 

 

     Gambar 3.2.6 Rumah Adat Tajug 

Berbeda dengan rumah adat Jawa Tengah yang lain. 

Rumah adat ini bukan diperuntukan untuk tempat tinggal. 
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Namun diperuntukan untuk beribadah. Jadi tidak boleh 

sembarangan membangun bangunan ini. Bangunana ini 

biasanya digunakan untuk bangunan suci seperti masjid dan 

bangunan lainnya. Umumnya rumah adat ini memiliki atap 

berbentuk bujur sangkar dan memiliki ujung “Y”. 

 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 

 

Menceritakan Bentuk Rumah Adat 

Bagaimana bentuk rumah adat di derahmu? Ceritakan 

kepada teman sebangkumu.  

Tuliskan ceritamu pada kolom berikut : 

 

 

 

Menjawab Pertanyaan Berdasarkan Teks 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di 

atas! 

1. Bagaimana bentuk Rumah Adat Joglo ? 
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2. Bagaimana bentuk Rumah Adat Limasan ? 

3. Rumah Adat Joglo dibagi menjadi berapa, sebutkan ! 

4. Rumah Adat Tajug umumnya digunakan untuk apa ? 

5. Rumah Adat Limasan memiliki beberapa jenis, sebutkan ! 

 

AYO MENILAI KELOMPOK 

 

Mengisi Tabel 

Informasi apa yang kalian ketahui dari rumah adat berikut. 

Tuliskan dalam tabel yang telah disediakan. 

Tabel 3.3 Rumah Adat 

No  Rumah Adat Penjelasan 

1 
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2 

 

                                                          

3 

 

 

4 

 

 

5 
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AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung 

jawab! 

1. Apakah aku bisa memahami keberagaman Indonesia ? 

2. Apakah aku bisa menceritakan bentuk rumah adat di 

Jawa ? 

3. Aku bisa menemukan beraneka bentuk rumah adat 

yang ada di Jawa pada teks ? 

4. Aku bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks ? 

5. Aku bisa menjelaskan bentuk rumah adat yang ada di 

Jawa ? 
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Perjuangan Para Pahlawan 

 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan 

berdaulat. Apakah kalian tahu bahwa kemerdekaan yang kita 

peroleh ini dilalui melalui perjuangan yang begitu panjang? 

Berkat jasa para pahlawanlah kemerdekaan ini dapat kita peroleh. 

Mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan dimaksudkan agar 

kita dapat memetik nilai nilai juang yang patut diteladani. Sikap 

kepahlawanan dan jiwa patriotisme mengandung nilai nilai 

keberanian, cinta tanah air, rela berkorban, ketegasan, tanggung 

jawab, dan pantang menyerah. Mari kita berterima kasih kepada 

para pahlawan yang telah mengantarkan kemerdekaan ini kepada 

kita. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan perbuatan perbuatan 

yang positif yang membawa manfaat kepada sesama dan semua 

mahkluk yang ada. 

 

 

 

Subtema 1 
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Sub Tema 1 Kebersamaan 

Budaya 

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu dan/ atau Budha dan/ 

atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta 

pengaruhnya pada kehidupan masyarakat. 

4.4  Menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan/ atau 

Budha dan/ atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta 

pengaruhnya pada kehidupan bermasyarakat masa kini. 

IPS 
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AYO MENGAMATI 

Mengamati Teks Bacaan persebaran  

agama Islam di Jawa 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Agama Persebaran Islam 

Materi yang akan 

dipelajari hari ini: 

1. Membaca teks 

tentang kerajaan 

Islam di Jawa. 

Sikap yang dikembangkan 

pada pembelajaran 1: 

1. Disiplin 

2. Rasa ingin tahu 

3. Bertanggung jawab 

4. Jujur 

Pembelajaran 1 
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Tahukah kamu Sejarah masuknya Islam di Pulau Jawa ? 

bahwa islam masuk ke jawa pada abad ke-8 Masehi. Menurut 

Hasanu Simon pengaruh penyebaran agama islam di Tanah Jawa 

ini telah menjadi semakin meluas setelah Sultan Muhammad 1 

dari Turki mengutuskan satu pasukan dakwah islam ketika rakyat 

dan penguasa Majapahit menghadapi kemelut politik, ekonomi 

dan keamanan akibat daripada perang saudara pada tahun 1401 

hingga 1406. Dengan melihat fakta tersebut ,proses penyebaran 

agama islam di Nusantara dan di Tanah Jawa mengalami fase 

perkembangan yang sangat pesat. Agama islam yang disebarkan 

pada penduduk lokak pun dapat diterima dengan baik dilakukan 

dengan cara damai melalui medium perdagangan, pendidikan, 

dakwah, kesenian dan tasawuf.  

Kasunanan Surakarta merupakan pecahan dari kerajaan 

mataram islam akibat perjanjian Giyanti yang ditanda tangani 

pada 1755. Perjanjian ini membagi wilayah mataram menjadi 

dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. 

Hingga kini, kraton kasunanan Surakarta masih memegang teguh 

tradisi dengan agama islam. Tidak hanya itu ,sejumlah tempat 

tempat bersejarah yang terkait dengan penyebaran islam juga 

masih terjaga antara lain masjid. Di Surakarta terdapat sejumlah 

masjid tua yang menjadi aksi penyebaran agam islam di kota 

budaya ini. Hingga kini, masjid masjid tersebut masih terawatt 
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dan digunakan untuk kegiatan ibadah sehari hari. Selain bernilai 

sejarah tinggi, masjid tua di Surakarta juga punya nilai penting 

dalam dakwah. 

Beberapa masjid tua yang menjadi saksi sejarah jejak 

perjalanan dan penyebaran Islam di Surakarta tersebut antara lain, 

Majid Agung Kraton, Masjid Laweyan, dan Masjid Al Wustho 

Mangkunegaran. 

AYO MENGAMATI TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

1. Masjid Agung Kraton Surakarta 

 

 

 

  Gambar 1.2 Masjid Agung Kraton Surakarta 

Masjid ini dibangun pada masa Sunan Pakubuwono III pada 

1763 dan selesai pada 1768. Masjid agung berdiri di atas lahan 

seluas 19.180 meter persegi dan dikelilingi tembok tiga meter 

lebih. Pegawai masjid merupakan abdi dalem keraton dengan 

gelar tertentu, antara lain, Kanjeng Raden Tumenggung Penghulu 

Tafsiranom (penghulu) dan Lurah Muadzin. Sejumlah kegiatan 
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keraton yang terkait dengan perayaan keagamaan digelar secara 

rutin di Masjid Agung, antara lain, Sekatenan yang digelar dalam 

rangka memperingati maulud Nabi Muhammad SAW. Hingga 

saat ini, bangunan masjid dipertahankan seperti aslinya. 

Bangunan seluruh pilar atau lainnya berasal kayu jati yang dari 

hutan Donoloyo (Alas Donoloyo) yang usianya sudah sangat tua. 

Yang menarik lagi, konon kubah (mustoko) masjid ini dahulu 

dilapisi dengan emas murni seberat 7,5 kilogram yang terdiri atas 

uang ringgit emas sebanyak 192 buah. Pemasangan lapisan kubah 

masjid diprakarsai oleh Sri Susuhunan Pakubuwono VII pada 

1878 atau tahun Jawa 1786 dengan condro sangkolo, “Rasa 

Ngesti Muji ing Allah". Saat ini, Masjid Agung digunakan untuk 

kegiatan keagamaan, seperti pengajian, shalat Jumat, maupun 

shalat lima waktu. 

2. Masjid Al Wustho Mangkunegaran 

Masjid ini usianya sudah ratusan tahun. Pendirian Masjid 

Mangkunegaran diprakarsai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati 

Arya Mangkunagara I di Kadipaten Mangkunagaran sebagai 

masjid Lambang Panotogomo. Masjid yang menempati lahan 

seluas 4.200 meter persegi ini dikelola oleh para abdi dalem Pura 

Mangkunegaran. Masjid ini pernah direnovasi secara besar-

besaran oleh Mangkunegara VII yang meminta seorang arsitek 

dari Perancis untuk ikut mendesainnya. Masjid Al Wustho terdiri 
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atas beberapa bagian, antara lain, serambi yang merupakan 

ruangan depan masjid, maligin yang digunakan untuk 

melaksanakan khitanan bagi putra kerabat Mangkunegaran, ruang 

shalat utama, pawasteren yang merupakan bangunan tambahan 

untuk shalat kaum perempuan. Selain itu, terdapat menara yang 

digunakan untuk mengumandangkan adzan. Menara ini dibangun 

pada masa Mangkunegara VII. Pemberian nama Al Wustho 

dilakukan pada 1949 oleh penghulu Pura Mangkunegaran. 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Masjid Al Wustho Mangkunegaran 

 

3. Masjid Laweyan 

 

 

 

 

   

Gambar 1.4 Masjid Laweyan 
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Masjid ini umurnya sekitar lima ratus tahun lebih dan 

dibangun pada masa Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya 

memerintah kerajaan Pajang pada 1546. Masjid ini terletak di 

Dusun Pajang RT 4 RW 4, Laweyan, Solo. Bangunan utamanya 

tidak terlalu luas, yaitu sekitar 162 meter persegi. Tapi, Masjid 

Laweyan memiliki sejarah yang sangat panjang dan berkontribusi 

besar dalam penyebaran agama Islam di wilayah Karesidenan 

Surakarta. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga 

digunakan untuk tempat nikah, musyawarah, dan juga makam. 

Sejumlah tokoh dimakamkan di sekitar masjid, antara lain, Kyai 

Ageng Henis, Pakubuwono II, permaisuri Pakubuwono V, 

Pangerang Widjil I Kadilangu, Nyai Ageng Pati, dan Nyai Ageng 

Pandanaran. Masjid Laweyan memiliki tata ruang tipologi masjid 

Jawa pada umumnya. Ruang dibagi menjadi tiga, yaitu ruang 

induk (Utama) dan serambi yang dibagi menjadi serambi kanan 

dan kiri. Serambi kanan digunakan khusus untuk kaum 

perempuan atau keputren dan serambil kiri merupakan perluasan 

untuk tempat shalat jamaah. Ciri arsitektur Jawa tercermin pada 

bentuk atap masjid dalam arsitektur Jawa. Atap Masjid Laweyan 

terdiri atas dua bagian yang bersusun. Dinding masjid terbuat dari 

susunan batu bata dan semen. Penggunaan batu bata ini baru 

digunakan sekitar tahun 1800. Sebelum dibangun seperti 

sekarang, bangunan masjid sebagian besar merupakan kayu.  
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AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

Mengenal Kampung Kauman Mangkunegaran 

Surakarta 

Kauman berasal dari kata “Kaum dan Iman” maknanya, 

Kampung Kauman ditempati oleh sekelompok orang yang 

memahami ilmu agama dan menjalankan fungsi religi untuk 

mendukung proses penyebaran agama islam. Dengan adanya 

kampung kauman diharapkan bisa menjadi jembatan untuk 

menyadarkan serta memberikan dakwah mengenai keislaman. 

Kampung kauman dikepalai oleh seorang pemimpin yang 

biasanya disebut penghulu. Penghulu ini bertangggung jawab atas 

kampong kauman dan aktifitas  dakwah pada masa itu. Pembantu 

penghulu juga berdiam di kampung kauman. Ketib atau khatib 

yang merupakan pembantu penghulu bertugas sebagai orang yang 

memberikan khitbah shalat jumat dan bertindak sebagai imam. 

Selain itu ada pula yang disebut “Modin”. Modin adalah orang 

yang bertugas untuk memukul neduk menjelang waktu shalat dan 

mengkumandangkan azan. Modin mempunyai pembantu. Orang 

yang membantu tugas modin ini disebut qoyyim. Terakhir ada 

yang disebut “marbot” yaitu orang yang mengurusi kebersihan 

masjid hingga menyediakan perlengkapan shalat.  
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Gambar 1.5 Kampung Kauman Mengkunegaran 

 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 

Mengidentifikasi Kerajaan di Jawa 

Kerajaan Mataran adalah salah satu contoh kerajaan 

Islam di Indonesia. Apakah kalian mengenal nama nama kerajaan 

di Jawa lainnya ? apakah kerajaan kerajaan tersebut 

dikelompokkan sebagai kerajaan hindu ,budha atau kerajaan 

islam? Coba bekerjasamalah dengan anggota kelompok kalian 

untuk menuliskan nama nama kerajaan hindu, kerajaan budha dan 

kerajaan islam di Jawa. Kalian dapat bertanya dekapa orant tua 

atau membaca buku buku sejarah diperpustakaan. 
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Tabel 1.1 Mengidentifikasi Kerajaan di Jawa 

No Kerajaan Jenis 

(Hindu, Budha atau 

Islam) 

Lokasi 

1    

2    

3    

dst    

 

AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

Mengetahui Peninggalan Kerajaan Di Jawa 

Dibawah ini adalah beberapa peninggalan kerajaan pada 

masa kerajaan Hindu, kerajaan Budha dan Kerajaan Islam. 

Peninggalan mereka berupa benda benda bersejarah, pemikiran 

dan nilai nilai perjuangan yang menjadi motivasi bangsa 

Indonesia. 

 

 

 

Gambar 1.6 Candi Prambanan 
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Gambar 1.7 Candi Borobudur 

 

 

 

Gambar 1.8 Candi Sewu 

 

     

 

Gambar 1.8 Candi Ratu Boko 

AYO MENILAI KELOMPOK  
 

Membuat Pertanyaan 

Apa perjuangan yang telah dilakukan para pahlawan 

disetiap daerahmu? Hal hal apa yang ingin kalian ketahui 

tentang perjuangan dan keteladanan para pahlawan tersebut? 
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………………………………
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Tulislah pertanyan-pertanyaan tersebut! 

Pertanyaan 1 

 

Pertanyaan 2 

 

Pertanyaan 3 

 

Pertanyaan 4 

 

AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 Jawablah pertanyaan pertanyaan berikut dengan jujur dan 

tanggung jawab! 

1. Apakah aku dapat membaca teks tentang kerajaan Islam 

di Jawa ? 
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AYO MENGAMATI 

Mengamati Teks Bacaan Tentang Sri Susuhunan 

Pakubuwono X 

 

 

 

 

Gambar 1.2.1 Pakubuwono X 

Materi yang akan dipelajari hari ini: 

1. Membaca teks tentang Pakubuwono X 

2. Membaca teks tentang pahlawan 

pahlawan di Jawa Tengah 

Sikap yang 

dikembangkan 

pada 

pembelajaran 3: 

1. Disiplin 

2. Rasa ingin 

tahu 

3. Bertanggung 

jawab 

4. Jujur 

Pembelajaran 

3 
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Sri Susuhunan Pakubuwono X lahir di Surakarta 29 

November 1866-meninggal Di Surakarta 22 Februari 1929 pada 

umur 72 tahun, adalah raja Kasunanan Surakarta yan memerintah 

pada tahun 1893-1939. Masa pemerintahan Pakubuwono X 

ditandai dengan kemegahan tradisi dan suasana politik kerajaan 

yang stabil. Pada masa pemerintahannya yang cukup panjang, 

Kasunanan Surakarta mengalami transisi, dari kerajaan tradisional 

menuju era modern sejalan dengan perubahan politik di Hindia 

Belanda. Meskipun berada dalam tekanan politik pemerintah 

colonial Hindia Belanda, Pakubuwono X memberikan kebebasan 

berorganisasi dan penerbitan media masaa. Ia mendukung 

pendirian organisasi Sarekat Dagang Islam. Salah satu organisasi 

pergerakan nasional pertama di Indonesia. Kongres Bahasa 

Indonesia I di Surakarta diadakan pada massa pemerintahannya. 

Pakubuwono X meninggal dunia pada tanggal 22 februari 

1939. Ia disebut sebagai Sinuhun Wicaksana atau raja besar dan 

bijaksana. Pemeritahannya kemudian digantikan oleh putranya, 

GRM.ANTASENA (KGPH. HANGABEHI) yang kemudian 

bergelar Pakubuwono XI. Pakubuwono X mendapat anugerah 

gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah Indonesia pada tahun 

2011 atas jasa jasanya dalam mendukung perjuangan organisasi 

pergerakan nasional. 
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AYO MENGAMATI TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

Mengamati Pahlawan di Jawa 

1. Pahlawan Diponegoro 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2.2 Pahlawan Diponegoro 

 

Pangeran diponegoro adalah salah satu dari sekian 

banyak pahlawan nasional Republik Indonesia dan termasuk 

pahlawan nasional dari Jawa. Beliau lahir di Kesultanan 

Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dan meninggal di 

Makasar. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan 

Hamengkubuwono III. Beliau adalah raja ketiga di kasultanan 

Yogyakarta.  

Hindia Belanda ,pada tanggal 8 Januari 1855 pada umur 

65 tahun. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin 

perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berkecamuk mulai 

tahun 1825 hingga 1830 melawan penajajahan Hindia 

Belanda. Perang jawa ini termasuk sebagai perang dengan 
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koraban paling banyak dalam lembaran sejarah dan perjuangan 

bangsa Indonesia.  

Diponegoro lebih berminat pada kehidupan keagamaan 

dan rakyat jelata. Sehingga dia lebih suka berada di Tegalrejo. 

Dulu Tegalrejo adalah tempat tinggal eyang buyut putrinya 

atau permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I. Namanya 

yaitu Gusti Kangjeng Ratu Tegalrejo. Pemberontakan 

Diponegoro ke Keraton dimulai ketika kepemimpinan Sultan 

Hamengkubuwono V pada tahun 1822. Waktu itu, Diponegoro 

jadi salah satu anggota perwalian yang menemani 

Hamengkubuwono V yang masih berusia 3 tahun. Sedangkan 

pemerintahan Keraton biasanya dipegang bersama oleh Patih 

Danurejo dan Rasiden Belanda. Tentu pangeran Diponegoro 

tidak menyetujui cara perwalian yang seperti itu.  

Perang Diponegoro dimulai karena penjajah Belanda 

memasang patok di wilayah milik Diponegoro di Desa 

Tegalrejo. Salah satu seorang tokoh ulama dari Surakarta yang 

bernama Kyai Maja juga ikut bergabung dengan pasukan 

Diponegoro yang berada di Gua Selarong. Selain didukung 

oleh Kyai Mojo ,perjuangan Diponegoro juga didukung oleh 

Raden Tumenggung Prawiradigday yang merupakan bupati 

dari gagatan dari susan Pakubuwono VI. Oleh karena itulah 
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,kekuatan Diponegoro terus mendapat dukungan khusunya 

dari tokoh tokoh agama yang cukup dekat dengan Kyai Mojo.  

Berakhirnya Perang Jawa menandai akhir perlawanan 

bangsawan Jawa. Setelah perang jawa, jumlah penduduk 

Ngayogyakarta berkurang hingga separuhnya. Sebagian 

kalangan dalam Keraton Ngayogyakarta ,Pangeran 

Diponegoro dianggap sebagai pemberontak. Sehingga konon 

keturunannya dilarang masuk ke Keraton. Sampai kemudian 

Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberi ampunan bagi 

keturuan Diponegoro yang mempertimbangkan semangat 

kebangsaan yang dimiliki oleh Diponegoro bisa bebas masuk 

Keraton. Khususnya untuk mengurus silsilah tanpa rasa takut 

akan diusir. 

2. Pahlawan R.A Kartini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2.3 Pahlawan R.A Kartini 
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R.A Kartini adalah keturunan bengsawan yang lahir dan 

tumbuh ditengah tengah keluarga Bangsawan. Gelar yang 

dimiliki oleh beliau adalah Raden Adjeng, yang mana 

kemudian setelah menikah gelar tersebut berubah menjadi 

Raden Ayu. Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa 

dan Pahlawan Nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai 

pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Kartini lahir pada 

tanggal 21 April 1879 di Jepara, sebagai anak ke-5 dari 11 

bersaudara. Terlahir dari keluarga bangsawan tak lantas 

membuatnya jumawa. Kartini bahkan tumbuh menjadi 

perempuan yang sangat antusias bila berhubungan dengan 

ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kegemarannya adalah 

membaca dan menulis. Kita dapat belajar dari R.A Kartini 

bagaimana perjuangannya dalam memperjuangkan persamaan 

hak untuk kaum perempuan. Hal tersebut tercermin bagaimana 

Kartini muda tetap ingin melanjutkan pendidikan hingga 

jenjang lebih tinggi, agar para perempuan bisa memiliki hak 

yang sama dalam hal pendidikan dengan kaum lelaki.  

Perjuangan dan pemikiran R.A Kartini tentang 

emansipasi dan persamaan hak untuk wanita membuat 

namanya tidak hanya harum di Indonesia. Diabadikan sebagai 

salah satu Pahlawan Nasional Indonesia, hari lahirnya juga 

diperingati sebagai hari besar. Peninggalan perjuangan Kartini 
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yaitu sebuah Buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang 

menjadi warisan untuk bangsa ini.  

AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

Mengenal Pahlawan Slamet Riyadi di Surakarta 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2.4 Pahlawan Slamet Riyadi Surakarta  

 

Brigjen Slamet Riyadi merupakan tentara Indonesia 

yang lahir 26 Juli 1927 di Surakarta. Slamet Riyadi memimpin 

tentara Indonesia di Surakarta pada masa perang kemerdekaan 

melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. 

Jiwa kepemimpinan Slamet Riyadi sangat terlihat dari sikap 

keberaniannya melakukan perlawanan terhadap penjajah yang 

menyerang bangsa Indonesia. Dengan menerapkan kebijakan 

berpencar dan menaklukkan, Riyadi dapat menghalau tentara 

Belanda. Pada tahun 1947 ,ia berperang merebut Ambarawa 

dan Semarang dari tangan Belanda. Sukses memimpin Agresi 



 

76 
 

Militer I di Jawa Tengah ,Slamet Riyadi dikirim ke garis 

depan pada tanggal 10 Juli 1950 sebagai bagian Operasi 

Senopati untuk merebut Pulau Ambon.  

Riyadi beserta pasukannya mampu mengambil alih 

tanpa perlawanan. Tugas terakhir yang diterima Riyadi pada 

saat ditugaskan mengambil alih ibu kota di New Evert 

Kawilarang. Pasukannya yang dimpin Riyadi saat itu 

merengsek melewati rawa-rawa bakau. Pada saat melewati 

rawa bakau, pasukan Riyadi diserang oleh pasukan RMS. 

Ketika ia berusaha menaiki sebuah tank menuju markas 

pemberontak, Riyadi mendapat tembakan yang menembus 

baju besi dan perutnya. Setelah mendapat perawatan dari 

dokter, Riyadi akhirnya gugur pada usia 23 tahun dan 

dimakamkan di Ambon. Saat ini kita dapat melihat sejumlah 

tempat, nama jalan, dan benda untuk menghormati jasa 

Brigjen Slamet Riyadi. Brigjen Slamet Riyadi ditetapkan 

sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 9 

November 2007. 
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AYO MENCOBA MELAKUKAN 

 

Menceritakan kembali tentang Kepahlawanan di 

Jawa Tengah 

Ceritakan di depan kelas keteladanan dan kepahlawanan 

berdasarkan cerita yang telah kalian baca! 

 

AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

Berdiskusi tentang kepahlawanan di Jawa Tengah 

Bentuklah kelompok diskusi yang terdiri atas 3-4 siswa per 

kelompok! Berdiskusilah untuk menjawab pertanyaan pertanyaan di 

bawah ini! 

1. Menurut kalian, apakah layak seorang wanita menjadi 

pahlawan nasional? Berikan alasan kalian! 

 

 

 

 

2. Apakah jasa para pahlawan yang sudah kamu ketahui? 

Sebutkan! 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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3. Menurut kalian, sikap kepahlawanan apa yang dapat 

dilakukan di sekitar kita? Berikan contohnya! 

 

 

AYO MENILAI KELOMPOK 

Menjawab Pertanyaan Berkaitan dengan Teks 

1. Siapakah  Sri Susuhunan Pakubuwono X ? 

2. Siapakah  Pangeran Diponegoro ? 

3. Siapakah R.A Kartini ? 

4. Siapakah Brigjen Slamet Riyadi ? 

5. Buku peninggalan R.A Kartini berjudul apa ? 

6. Kapan hari lahir R.A Kartini ? 

7. Dimanakah tempat lahir Brigjen Slamet Riyadi ? 

8. Kapan Brigjen Slamet Riyadi ditetapkan sebagai 

Pahlawan Nasional Indonesia ? 

9. Sri Susuhunan Pakubuwono X memerintah pada tahun ? 

10. Pahlawan R.A Kartini dikenal sebagai pelopor apa ? 

 

 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan 

tanggung jawab ! 

1. Apakah aku bisa membaca teks tentang Pakubuwono X ? 

2. Apakah aku bisa memahami teks tentang pahlawan 

pahlawan di Jawa ? 
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Materi yang akan dipelajari 

hari ini: 

1. Menyebutkan 

peninggalan zaman 

kerajaan Islam. 

2. Mengenal tokoh pada 

masa kerajaan Islam di 

Jawa. 

 

 

Sikap yang dikembangkan 

pada pembelajaran 4 : 

1. Disiplin 

2. Rasa ingin tahu 

3. Bertanggung jawab 

4. Jujur 

Pembelajaran 

4 
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AYO MENGAMATI 

Amatilah Teks 

Bacalah teks tentang Panembahan Senopati pendiri Kerajaan 

Mataram. 

Panembahan Senopati pendiri  

Kerajaan Mataran di Jawa 

      

Gambar 1.3.1 Panembahan Senopati 

Panembahan Senopati awalnya bernama Danang Sutawijaya. 

Beliau merupakan anak dari Ki Ageng Pamanahan (yang 

masih keturunan dari Brawijaya V yang merupakan raja 

terakhir majapahit) dan Nyai Sabinah (yang memiliki garis 

keturunan dari Sunan Giri). Peran awal Panembahan Senopati 

,sayembara menumpas Arya Penangsang tahun 1549 

merupakan pengalaman perang pertama bagi Sutawijaya. Ia 

diajak ayahnya Ki Ageng Pamanahan untuk ikut serta dalam 
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rombongan pasukan menumpas Arya Penangsang. Usai 

sayembara ,Ki Panjawi mendapatkan tanah pati dan menjadi 

bupati disana sejak tahun 1549, sedangkan Ki Ageng 

Pamanahan baru mendapatkan tanah Mataram sejak tahun 

1556. Sepeninggal Ki Ageng pamanahan tahun 1584, 

sutawijaya menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin 

mataram, bergelar Senapati Ingalaga (yang artinya “panglima 

di medan perang”) Senopati memang ingin menjadikan 

mataram sebagai kerajaan merdeka. Ia sibuk mengadakan 

persiapan, baik yang bersifat material atau spiritual, misalnya 

membangun benteng, melatih tentara, sampai menghubungi 

penguasa laut kidul dan gunung merapi. 

Senopati hanya meminta beberapa pusaka pajang untuk 

dirawat di Mataram. Pangeran Benawa pun diangkat menjadi 

raja pajang sampai tahun 1587. Sepeninggalnya, ia berwasiat 

agar Pajang digabungkan dengan Mataram. Senopati 

dimintanya menjadi raja. Pajang sendiri kemudian menjadi 

bawahan Mataram ,dengan dipimpin oleh pangeran Gagak 

Baning, adik Senopati. Maka sejak itu, Senopati menajadi raja 

pertama Mataram bergelar Panembahan. Ia tidak mau 

memakai gelar Sultan untuk menghormati Sulatan Pajang dan 

Pangeran Benawa. Istana pemerintahannya terletak di 

Kotagede. 
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AYO MENGAMATI TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

Mengamati kerajaan Mataram di Jawa 

 

 

 

 

Gambar 1.3.2 Kerajaan Mataram 

Kerajaan Mataram menjadi salah satu kasultanan Islam 

yang berkembang pesat di tanah Jawa. Ada berbagai cara yang 

dilakukan penguasa alam kala itu demi menjadikan Kerajaan 

Mataram sebagai pusat agama islam, mislanya mendirikan rumah 

ibadah. Masa kejayaan berhasil didapatkan saat sultan Agung 

Hanyokrokusumo menjabat menjadi raja. Ia diketahui berhasil 

menyatukan Pulau Jawa dengan mendudukan raja raja lainnya.  

Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Mataram adalah 

Sutawijaya atau dikenal dengan nama Panembahan Senopati. 

Kala ia menjabat ia sering melakukan ekspansi ke beberapa 

daerah untuk mengembangkan wilayah. Ada banyak peninggalan 

dari Kerajaan Mataram Islam, yakni Masjid Agung Surakarta di 

Solo. Selain itu ,ada juga Kitab Sastra Gending yang menjadi 
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sumber sejarah kerajaan mataram islam. Dalam kitab yang ditulis 

oleh raja Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kerajaan Mataram 

,dikisahkan bahwa setiap orang harus menjadi pribadi yang sopan 

dan santun, baik di keadaan apapun. 

AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

Mengenal Peninggalan Kerajaan Mataram di Jawa 

 

 

 

 

          

Gambar 1.3.3 Masjid Agung Kraton Surakarta 

Masjid ini dibangun pada masa Sunan Pakubuwono III 

pada 1763 dan selesai pada 1768. Masjid Agung berdiri di atas 

lahan seluas 19.180 meter persegi dan dikelilingi tembok tiga 

meter lebih. Pegawai masjid merupakan abdi dalem keraton 

dengan gelar tertentu, antara lain, Kanjeng Raden Tumenggung 

Penghulu Tafsiranom (penghulu) dan Lurah Muadzin. Sejumlah 

kegiatan keraton yang terkait dengan perayaan keagamaan digelar 

secara rutin di Masjid Agung, antara lain, Sekatenan yang digelar 
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dalam rangka memperingati maulud Nabi Muhammad SAW. 

Hingga saat ini, bangunan masjid dipertahankan seperti aslinya. 

Bangunan seluruh pilar atau lainnya berasal kayu jati yang dari 

Hutan Donoloyo (Alas Donoloyo) yang usianya sudah sangat tua. 

Yang menarik lagi, konon kubah (mustoko) masjid ini dahulu 

dilapisi dengan emas murni seberat 7,5 kilogram yang terdiri atas 

uang ringgit emas sebanyak 192 buah. Pemasangan lapisan kubah 

masjid diprakarsai oleh Sri Susuhunan Pakubuwono VII pada 

1878 atau tahun Jawa 1786 dengan condro sangkolo, “Rasa 

Ngesti Muji ing Allah". Saat ini, Masjid Agung digunakan untuk 

kegiatan keagamaan, seperti pengajian, shalat Jumat, maupun 

shalat lima waktu. 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 

Membuat Pertanyaan 

Setelah kalian mengamati gambar dan membaca teks 

tentang Panembahan Senapati ,buatlah beberapa pertanyaan pada 

buku catatan kalian ! tukarkan pertanyaan pertanyaan yang kalian 

buat dengan pertanyaan pertanyaan yang dibuat oleh teman 

kalian! Jawablah setiap pertanyaan yang dibuat oleh teman kalian 

tersebut!  
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AYO MEMBIMBING KELOMPOK  
 

Berdiskusi tentang Kerajaan Mataram di Jawa 

Bentuklah kelompok diskusi yang terdiri atas 3-4 siswa 

per kelompok! Berdiskusilah untuk menjawab pertanyaan 

pertanyaan di bawah ini! 

1. Di daerah mana letak Kerajaan Mataram ? 

2. Siapa pendiri Kerajaan Mataram ? 

3. Apa saja peninggalan bersejarah yang terdapat di Kerajaan 

Mataram ? 

 

AYO MENILAI KELOMPOK  

Mencari Peninggalan 

Carilah benda-benda atau bangunan sejarah peninggalan kerajaan 

islam di jawa tengah lainnya! Tulislah peninggalan kerajaan apa 

dan dimana lokasinya! 

No Nama benda/ 

Bangunan 

Bersejarah. 

Peninggalan 

Kerajaan……. 

Lokasi 

1 Masjid Agung Kerajaan Mataram Surakarta, Jawa 

Tengah. 
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AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan 

tanggung jawab ! 

1. Apakah aku bisa memahami tentang teks bacaan 

Panembahan Senopati pendiri Kerajaan Mataram? 

2. Apakah aku bisa menyebutkan peninggalan zaman 

kerajaan Islam ? 
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AYO MENGAMATI  

 

Mengamati Lingkungan Sekitar  

Apakah di daerah kalian terdapat benda-benda atau 

tempat bersejarah peninggalan kerajaan Islam? Apa nama benda-

benda atau tempat bersejarah tersebut? 

 

 

Materi yang akan 

dipelajari hari ini: 

1. Mengenal benda 

benda peninggalan 

sejarah. 

Sikap yang dikembangkan 

pada pembelajaran 5 : 

1. Disiplin 

2. Rasa ingin tahu 

3. Bertanggung jawab 

4. Jujur 

Pembelajaran 

5 
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AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASI KELOMPOK 

 

Mengamati Peninggalan-peninggalam sejarah 

Kerajaan Mataram 

1. Prasasti Kalasan 

Prasasti Kalasan merupakan salah satu prasasti dinasti 

Sanjaya dari sebuah kerajaan Mataram Kuno. Prasasti Kalasan 

merupakan sebuah prasasti dari Dinasti Sanjaya dalam kerajaan 

Mataram Kuno dari 700 Masehi saka atau 778 AD. Prasasti ini 

yakni dapat mengatakan bahwa raja raja tersebut berhasil untuk 

menyakinkan dalam Maharaja Tejahpura Panangkarana atau 

dapat disebut sebagai Kariyana Panangkara.atas permintaan 

keluaraga Syailendra adalah mustika keluarga Syailendra sebagai 

membangun sebuah bangunan suci untuk Dewi Tara.  

 

 

 

 

 Gambar 1.4.1 Prasasti Kalasan. 
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Sebuah biara untuk para imam dan hadiah dari desa 

Kalasan sebagai Sangha (komunitas monastic dalam agama 

budha). Dalam sebuah bangunan suci yang dimaksud tersebut 

ialah Kuil Kalasan. Prasasti tersebut dapat ditemukan di sebelah 

timur Kuil Kalasan atau tepatnya di dalam sebuah dusun 

Kalibening, di wilayah Tirtomartani, Kabupaten Kalasan, 

Kabupaten Sleman di Provinsi Yogyakarta dan sekarang menjadi 

sebuah koleksi Museum Nasional.  

2. Prasasti Canggal 

 

 

 

 

Gambar 1.4.2 Prasasti Canggal 

Prasasti Canggal dibuat tahun 654 Saka atau 732 Masehi. 

Prasasti ini peninggalan Dinasti Sanjaya. Tulisan di atas prasasti 

menggunakan Huruf Pallawa dalam bahsa Sanskerta. Isinya 

menceritakan tentang Raja Sanjaya yang memerintahkan 

didirikannya sebuah Lingga Siwa di atas bukit kuntjasrakunja. 

Disebutkan pula bahwa Jawa Dwipa (Pulau Jawa) yang kekayaan 

hasil bumi diperintah oleh raja sannha dan anaknya raja sanjaya.   
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3. Prasasti Mantyasih 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4.3 Prasasti Mantyasih 

Prasasti yang dibuat dari tembaga ini dibuat oleh Raja 

Diang Balitung. Prasasti dibuat pada 829 Saka atau 907 Masehi. 

Dalam prasasti ini diceritakan pula Diah Balitung menghadiahi 

lima patihnya yang dianggap berjasa pada kerajaan. 

4. Prasasti Ratu Boko    

Prasasti ini dibuat tahun 856 Masehi. Prasasti ditemukan 

dikompleks Candi Prambanan ,Jawa Tengah. Isinya tentang Raja 

Balaputra Dewa yang kalah berperang melawan kakaknya 

Pramawardhani. Raja Balaputra Dewa kemudian melarikian ke 

Sriwijaya. 

 

 

Gambar 1.4.4 Prasasti Ratu Boko 
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AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

Mengetahui Peninggalan-peninggalam sejarah 

Kerajaan Mataram 

1. Candi Borobudur  

 

 

 

 

        Gambar 1.4.5 Candi Borobudur 

Candi Borobudur merupakan salah satu Candi terbesar di 

Indonesia. Candi Borobudur merupakan salah satu Candi Budha 

yang terletak di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi 

Borobudur terletak kurang lebih 40 km di sebelah barat laut Kota 

Jogja. Dengan kendaraan umum, mobil dan sepeda motor hanya 

memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan dari kota Yogyakarta. 

Candi Borobudur dibangun pada masa penganut ajaran Budha 

Mahayana tepatnya sekitar tahun 750-800 an Masehi. Candi 

Borobudur pun masuk dalam 7 keajaiban dunia, selain karena 

menjadi yang terbesar, Candi Borobudur menjadi Candi Buddha 

yang tertua karena di bangun jauh sebelum Candi Angkor Wat di 
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Kamboja yang masih baru dibangun kira-kira pada pertengahan 

abad ke-12 oleh Raja Suryavarman II.Sejarah menyebutkan, 

pastinya Candi Borobudur dibangun pada masa pemerintahan 

Dinasti Syailendra. 

2. Candi Prambanan 

Candi Prambanan adalah Candi Hindu terbesar di 

Indonesia sekaligus salah satu candi yang terindah di Asia 

Tenggara. Menurut prasasti Siwagrha, candi ini mulai dibangun 

pada masa pemerintahan Rakai Pikatan (pertengahan abad ke-9) 

dari Kerajaan Mataram Kuno.  

Namun, oleh sebab yang masih misterius, pusat kerajaan 

pindah ke Jawa Timur di akhir abad ke-10. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4.6 Candi Prambanan 

Candi yang megah ini pun terbengkalai dan sebagian 

tertimbun material letusan Gunung Merapi. Perlahan-lahan, 
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wilayah Prambanan menjadi hutan lebat. Beratus-ratus tahun 

kemudian barulah reruntuhan candi ini ditemukan kembali. Pada 

saat itu belum diketahui sejarah candi ini sehingga terciptalah 

legenda Roro Jonggrang yang diceritakan turun temurun. 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 

 

Cobalah mencari tahu tentang Kerajaan Mataram 

Siapa tokoh-tokoh lain yang ikut berperan dalam 

kejayaan Kerajaan Mataram selain Panembahan Senopati? 

Carilah informasinya dengan membaca buku-buku sejarah 

tentang kerajaan Mataram kemudian rangkumlah isinya! 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

Berdiskusi tentang Panembahan Senopati 

Diskusikan pertanyaan ini dengan dua teman kalian! 

Kemudian, simpulkan diskusi kalian! 

1. Apa peran Panembahan Senopati terhadap Kerajaan 

Mataram ? 

 

 

2. Apa sifat sifat kepahlawanan yang ditunjukan oleh 

Panembahan Senopati selama Menjadi Raja di Kerajaan 

Mataram ? 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………
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AYO MENILAI KELOMPOK  

Berdiskusi tentang peninggalan- peninggalan sejarah 

kerajaan mataram 

Bentuklah kelompok diskusi untuk menjawab pertanyaan 

pertanyaan dibawah ini! 

1. Siapa pendiri Kerajaan Mataram ? 

2. Dimana letak Kerajaan Mataram ? 

3. Apa saja peninggalan sejarah kerajaan Mataram yang kamu 

ketahui ? 

4. Dimana letak candi Borobudur ? 

5. Sebutkan prasasti-prasasti peninggalan sejarah kerajaan 

mataram! 

AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan 

tanggung jawab ! 

1. Apakah aku dapat mengetahui pendiri Kerajaan Mataram ? 

2. Apakah aku dapat mengenal benda-benda peninggalan 

sejarah ? 

3. Apakah aku dapat mengetahui peninggalan peninggalah 

sejarah Kerajaan Mataram ? 
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Pahlawanku Kebanggaanku 

Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia 

melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Mereka 

berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari 

Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak 

terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh 

para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi 

juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka kita dapat 

menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan 

pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Tirulah perbuatan-

perbuatan positif yang membawa manfaat kepada sesama dan 

semua mahluk yang ada. 

 

 

 

 

Sumber: https://images.app.goo.gl/6mVpjcJ9b1YTHynV7 

 

 

Subtema 2 

https://images.app.goo.gl/6mVpjcJ9b1YTHynV7
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3.2 Mengidentifikasi kerajaan Hindu dan/atau Budha dan/atau Islam di 

lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan 

masyarakat 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan/atau Budha 

dan/atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya 

pada kehidupan masyarakat masa kini 

 

IPS 

Sub Tema 2 Pahlawanku Kebanggaanku 
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AYO MENGAMATI 

Mengamati informasi tentang 

Sri Susuhan Pakubuwana II 

 

 

 

 

 

 

Materi yang akan dipelajari hari 

ini: 

1. Menceritakan kembali 

informasi tentang perjuangan 

pahlawan nasional; 

2. Mengidentifikasi 

peninggalan kerajaan Islam 

di Jawa 

Sikap yang dikembangkan 

pada pembelajaran 1 : 

1. Disiplin 

2. Rasa ingin tahu 

3. Bertanggung jawab 

4. Jujur 

Pembelajaran 

1 

Gambar 2.1 Sri Susuhunan 

Pakubuwana II 
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Pada tahun 1667 Kesultanan Mataram yang runtuh akibat 

pemberontakan Trunajaya. Kemudian ibu kotanya oleh Sunan 

Amral dipindahkan di Kartasura. Pada masa Sunan Pakubuwana 

II memegang tampuk pemerintahan keraton Mataram mendapat 

serbuan dari pemberontakan orang-orang Tionghoa yang 

mendapat dukungan dari orang-orang Jawa anti VOC tahun 1742. 

Kerajaan Mataram yang berpusat di Kartasura itu mengalami 

keruntuhannya. Kota Kartasura berhasil direbut kembali berkat 

bantuan Adipati Cakraningrat IV penguasa Madura barat yang 

merupakan sekutu VOC, namun keadaannya sudah rusak parah. 

Pakubuwana II yang menyingkir ke Ponorogo, kemudian 

memutuskan untuk membangun istana baru di Desa Sala sebagai 

ibu kota kerajaan Mataram yang baru. Bangunan Keraton 

Kartasura yang sudah hancur dan dianggap "tercemar". Sunan 

Pakubuwana II lalu memerintahkan Tumenggung Honggowongso 

(bernama kecil Joko Sangrib atau Kentol Surawijaya, kelak diberi 

gelar Tumenggung Arungbinang I), bersama Tumenggung 

Mangkuyudha, serta komandan pasukan Belanda, J.A.B. van 

Hohendorff, untuk mencari lokasi ibu kota/keraton yang baru. 

Untuk itu dibangunlah keraton baru 20 km ke arah tenggara dari 

Kartasura, pada 1745, tepatnya di Desa Sala di tepi Bengawan 

Solo. Untuk pembangunan kraton ini, Pakubuwono II membeli 

tanah seharga selaksa keping emas yang diberikan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Trunajaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunan_Amral
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunan_Amral
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakubuwana_II
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakubuwana_II
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/VOC
https://id.wikipedia.org/wiki/1742
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartasura
https://id.wikipedia.org/wiki/Cakraningrat_IV
https://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengawan_Solo
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengawan_Solo
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kepada akuwu (lurah) Desa Sala yang dikenal sebagai Ki Gede 

Sala. Di tengah pembangunan Kraton, Ki Gede Sala meninggal 

dan dimakamkan di area kraton. 

Nama "Surakarta" diberikan sebagai nama "wisuda" bagi 

pusat pemerintahan baru ini. Pembangunan keraton ini menurut 

catatan menggunakan bahan kayu jati dari kawasan Alas Kethu, 

hutan di dekat Wonogiri dan kayunya dihanyutkan melalui 

Bengawan Solo. Secara resmi, keraton mulai ditempati tanggal 17 

Februari 1745. 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kasunanan_Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

 

Masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi, 

membawa pengaruh luar biasa. Kerajaan-kerajaan di Indonesia 

Dengan membaca informasi kepahlawanan di atas, kalian 

mengetahui beberapa riwayat hidup Sri Susuhunan 

Pakubuwana II yang melawan penjajah. Carilah informasi 

tentang perkembangan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, 

diskusikan bersama teman sebangkumu! 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jati
https://id.wikipedia.org/wiki/Wonogiri
https://id.wikipedia.org/wiki/17_Februari
https://id.wikipedia.org/wiki/17_Februari
https://id.wikipedia.org/wiki/1745
https://id.wikipedia.org/wiki/Kasunanan_Surakarta
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yang kala itu berbasis Hindu dan Buddha mulai mengalami 

akulturasi dengan budaya Islam. Maka tidak heran jika 

peninggalan peninggalan Islam di pulau Jawa sangat banyak. Hal 

ini terbukti dengan masih berdiri tegaknya masjiid-masjid 

peninggalan kerajaan di Indonesia hingga kini. Masjid-masjid 

paling legendaris ternyata terdapat di Pulau Jawa. 

 

1. Masjid Sunan Ampel  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Masjid Sunan Ampel 

 

Masjid megah yang didirikan oleh salah satu Wali, yaitu 

Sunan Ampel pada tahun 1421.Masjid ini dibangun pada saat 

Surabaya masih menjadi kekuasaan Kerajaan Majaphit yang 

dipimpin oleh Raja Brawijaya yang dipercaya telah memeluk 

agama Islam. Masjid Sunan Ampel ini dikelilingi oleh bangunan 

berarsitektur Arab dan Tiongkok. Salah satu spot menarik yang 

ada pada masjid ini adalah adanya sebuah sumur di halamannya. 
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Sumur ini dipercaya sebagai sumur bertuah yang biasa digunakan 

sebagai penguat janji atau sumpah.  

 

2. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

 

Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau biasa dikenal 

sengan Keraton Yogyakarta ini juga merupakan salah satu 

peninggalan situs kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan 

Mataram.Keraton Yogyakarta ini dibangun oleh Sultan 

Hamengku Buwono I pada tahun 1755. Meskipun saat ini 

Kesultanan ini telah menjadi bagian dari Republik Indonesia, 

namun komplek keraton ini masih digunakan sebagai tempat 

tinggal dari sultan dan keluarga yang mana mereka masih 

menjalankan tradisi kesultanan sampai sekarang. 
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3. Keraton Kasepuhan Cirebon 

 

 
Gambar 3.4 Keraton Kasepuhan Cirebon 

 

Keraton Kasepuhan Cirebon ini merupakan situs kerajaan 

Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Cirebon. Dibangun pada tahun 

1529 oleh Pangeran Cakrabuana, keraton ini juga menjadi saksi 

kejayaan kerajaan Islam dan perkembangan ajaran Islam saat itu. 

Di depan keraton ini Anda bisa menemukan sebuah Alun-Alun 

yang dulunya bernama Alun-Alun Sangkala Buana. Alun-Alun 

ini merupakan tempat latihan prajurit yang diadakan setiap hari 

Sabtu dan juga sebagai titik pusat komplek pemerintahan keraton. 

4. Masjid Gedhe Kauman 

 
Gambar 2.5 Masjid Gedhe Kauman 
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Peninggalan situs Kerajaan Islam di Indonesia selanjutnya 

ada di Yogyakarta, yaitu Masjid Gedhe Kauman Keraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat. Masjid ini merupakan masjid miliki 

Kesultanan Yoyakarta yang lokasinya berada di sisi barat 

kompleks Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta.Masjid Gedhe 

Kauman ini merupakan peninggalan Kerajaan Mataram Islam 

yang dibangun pada tahun 1773 Masehi oleh Sri Sultan 

Hamengku Buwono I yang dibantu oleh Kyai Faqih Ibrahim 

Diponingrat dan Kyai Wiryokusumo. Saat ini, Masjid Gedhe 

Kauman ini menjadi salah satu wisata religi di kota Yogyakarta 

yang cukup menarik minat wisatawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carilah informasi sebanyak mungkin peninggalan kerajaan 

Islam di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Kalian dapat mencari dari berbagai media internet dan buku. 

Diskusikan bersama teman sebangkumu! 
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AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

Mengenal Masjid Agung Surakarta 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Masjid Agung Surakarta 

Di Solo Anda juga menemukan situs kerajaan Islam di 

Indonesia yang ikonik dan saat ini juga menjadi wisata religi di 

kota Surakarta, yaitu Masjid Agung Surakarta. Masjid yang 

berada di sisi barat Alun-Alun Utara Keraton Surakarta ini 

merupakan peninggalan Kerajaan Mataram. Masjid ini awalnya 

dibangun oleh Paku Buwono III pada tahun 1763 dengan 

bangunan bergaya Jawa Kuno dan Belanda. Saat itu, bangunan 

masjid ini masih didominasi oleh kayu dan ditempeli oleh prasasti 

Jawa Kuno. Kemudian pada pemerintahan Paku Buwono IV, 

masjid ini dibangun kembali. Seperti diberi kolam-kolam air 

untuk tempat wudhu dan jam matahari yang digunakan untuk 

menentukan waktu sholat. Sampai saat ini, Masjid Agung 

Surakarta masih menjadi pusat kegiatan tradisi Islam di Keraton 



 

107 
 

Surakarta seperti kegiatan Sekaten dan Maulud Nabi. Anda dapat 

mengunjungi masjid ini untuk menyaksikan keunikan dan 

kemenarikan tersendiri. 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 
 

Mengidentifikasi Kerajaan Islam 

Keraton Surakarta Hadiningrat adalah salah satu contoh 

kerajaan Islam di Indonesia. Apakah kalian mengenal kerjaan 

Islam dipulai Jawa lainnya? Sebutkan juga benda atau bangunan 

peninggalan bersejarah  dari kerajaan Islam tersebut! Cobalah 

bekerja sama dengan anggota kelompok kalian untuk menuliskan 

nama-nama keajaan Islam yang ada di pulau Jawa. Kalian dapat 

mencari informasi dari berbagai media dan bertanya kepada orang 

tua.                 

Tabel 2.1 Kerajaan Islam di Jawa 

No Kerajaan Islam 

 di Jawa 

Benda atau Bangunan 

Peninggalan Bersejarah 

1   

2   

3   
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AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

Menuliskan Informasi tentang Peninggalan Kerajaan 

Islam 

Setelah melakukan identifikasi yang telah kalian lakukan. 

Berdiskusilah dengan anggota kelompok yang terdiri 4-5 peserta 

didik (laki-laki dan perempuan)! Ceritakan salah satu tentang 

nilai-nilai peninggalan kerjaan Islam yang ada di pulau Jawa, 

perwakilan satu kelompok di depan kelas! 

 

Gambar 2.5 Bercerita di depan kelas 

 

AYO MENILAI KELOMPOK  

Di bawah ini adalah beberapa peninggalan kerajaan Islam 

yang ada di pulau Jawa. Peninggalan mereka berupa benda-benda 

bersejarah, pemikiran, dan mempunyai nilai perjuangan yang 

menjadi motivasi bangsa Indonesia. 

JAS MERAH = JANGAN 

SEKALI-KALI MELUPAKAN 

SEJARAH 
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Gambar 2.7 Masjid Agung Demak 

 

Gambar 2.8 Keraton Ngayogyakarta  

 

Gambar 2.9 Makam Sunan Kalijaga 

Carilah informasi benda bersejarah peninggalan kerajaan 

Islam di pulau Jawa dan nilai-nilai kepahlawanan yang mereka 

wariskan kepada bangsa Indonesia. Kalian dapat mencari 

infomasi dari berbagai sumber media elektronik, buku atau 

sumber yang lain. Tulislah informasi dengan teman sebangkumu! 
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AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab! 

1. Apakah aku dapat menceritakan kembali informasi 

tentang perjuangan pahlawan Nasional? 

2. Apakah aku dapat mengidentifikasi kerajaan Islam di 

pulau Jawa? 

3. Apakah aku dapat menuliskan informasi peninggalan 

kerajaan Islam di pulau Jawa? 
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Sikap Kepahlawanan 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan 

menghormati jasa para pahlawan. Pahlawan-pahlawan yang sudah 

gugur dan berjuang demi negara perlu kamu teladani sikapnya. 

Sikap kepahlawanan dan ksatria mengandung nilai-nilai positif, 

seperti keberanian dan ketegasan, cinta tanah air, rela berkorban, 

pantang menyerah dan percaya diri, disiplin dan bertanggung 

jawab serta kerjasama. Keberanian dan ketegasan dibuktikan 

dengan tidak adanya rasa takut  dan menolak penjajahan karena 

menimbulkan kesengsaraan.Rasa cinta tanah air dibuktikan 

dengan sikap tidak rela bila tanah airnya dikuasai oleh orang lain. 

Sikap disiplin dan bertanggung jawab  tampak dari tanggung 

jawab terhadap tugas yang diterima dengan resiko apapun. Jika 

nilai-nilai kepahlawanan itu tertananm pada semua warga negara 

maka kerukunan dan kedamaian antar komponen bangsa akan 

terwujud. 

Subtema 3 
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Sumber : https://images.app.goo.gl/MqR7KXJbc8UqcexE6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Mengidentifikasi kerajaan Hindu dan/atau  Budha dan/atau 

Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada 

kehidupan masyarakat. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan/atau Budha 

dan/atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta 

pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. 

IPS 

Sub Tema 3 Sikap Kephalawanan 

https://images.app.goo.gl/MqR7KXJbc8UqcexE6
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AYO MENGAMATI  

 

Jawa sebagai pulau utama di Indonesia sejak zaman lampau 

sudah menjadi pusat pemerintahan dan juga sekaligus menjadi 

pusat perlawanan rakyat terhadap penjajah. Karena itu tidak 

mengherankan apabila sangat banyak tokoh berpengaruh, pejuang 

dan pahlawan yang berasal dari tanah Jawa. Karena sangat 

banyak tokoh pahlawan nasional yang berasal dari seluruh bagian 

Materi yang akan dipelajari 

hari ini: 

1. Menyebutkan sikap-sikap 

kepahlawanan yang ada di 

pulau Jawa; 

2. Mengenal sikap 

kepahlawanan sebagai 

peninggalan kerajaan 

Islam dan pengaruhnya 

bagi di wilayah setempat 

Sikap yang dikembangkan 

pada pembelajaran 1 : 

1. Disiplin 

2. Rasa ingin tahu 

3. Bertanggung jawab 

4. Jujur 

Pembelajaran 

1 
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Jawa yaitu Jawa Tengah, Timur dan Barat, maka pembahasan kali 

ini tidak dapat mencakup semuanya. Amatilah gambar berikut!  

                     

 

     

 

 

 

 

Berdasarkan gambar pahlawan dari jawa tengah yang telah 

kamu amati, jawablah pertanyaan berikut. Tindakan apa saja yang 

dilakukan oleh gambar di atas sehingga mereka disebut pahlawan 

nasional? Ayo, kita pelajari lebih lanjut! 

Dr. Tjiptomangunkusumo 

Lahir di Ambarawa 

Jenderal Soedirman 

Lahir di Purbalingga 

Pangeran Diponegoro  

Lahir di Yogyakarta 

R.A. Kartini  

Lahir di Jepara 
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AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

 

Bacaan tentang Sifat-Sifat Kepahlawanan  

Orang jawa itu luwes. Gampang berbaur dengan orang-orang dari 

suku lain walaupun mereka agak pemalu dan sungkan. Kesopanan 

dan keramahan orang Jawa membuat orang-orang senang bergaul 

dengan mereka.  Begitu juga sifat dan sikap kepahlawanan yang 

bisa kita teladani dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-

hari. Apa sajakah sikap kepahlawanan? 

1. Berjuang dengan Iklas 

Salah satu sikap kepahlawan yang patut diteladani adalah 

berjuang dengan iklas. Mereka tidak berjuang untuk 

mengharapkan harta, pangkat, dan jabatan. Tujuannya untuk 

mencapai cita-cita luhur bagi Kemerdekaan Indonesia. 

2. Berani karena Benar 

Sifat berani berhubungan dengan kebenaran. Para pejuang 

berani melawan penjajah karena memiliki cita-cita yang mulia. 

Padahal musuh yang mereka bersenjata lengkap dan canggih. 

Dengan bermodalkan tekad yang kuat, para pahlawan berani 

melawan penjajah dengan persenjataan seadanya 

3. Pantang Menyerah 
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Tentu kita semua tahu bahwa pahlawan kita mempunyai 

banyak sifat teladan yang patut kita tiru dan terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu sifat mereka yang sangat 

dominan adalah pantang menyerah.  Contohnya Sunan PB X 

berdasarkan jasanya dan pantang menyerah dalam turut 

mempersatukan NKRI. Pantang menyerah membuat kita 

dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. 

Dengan sikap pantang menyerah membuat kita sadar bahwa 

semua ada jalannya. Dengan semangat juang pantang 

menyerang. 

4. Menegakkan Keadilan dan Kebenaran 

Membela keadilan dengan tidak memihak kepada sesuatu yang 

telah diketahui salah. Sikap dan tindakan yang adil akan 

kembali baik kepada diri sendiri dan orang lain. Niat untuk 

membebaskan rakyat dari penindasan dan menegakkan 

keadilan tersebut mendorong para pahlawan melawan 

penjajah. 

 

 

 

 

Kordinasi Kelompok! 

Marilah kita kerja kelompok dan mempresentasikan didepan 

kelas tentang apa yang kamu ketahui dari sikap pahlawa 

diatas. Kalian bisa mencari di sosial atau media cetak.  
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AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

 

 Ignatius Slamet Riyadi 

 

 

 

  

 

Gambar 3.1.1 Patung Slamet Riyadi 

Slamet Riyadi lahir di Solo, Jawa Tengah, pada 26 Juli 1927 

dengan nama Soekamto. Ayahnya, Raden Ngabehi 

Prawiropralebdo, adalah seorang abdi dalem sekaligus perwira di 

Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sementara sang ibunda, 

Soetati, membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan 

berjualan buah. Salah satu gebrakan Slamet Riyadi dan rekan-

rekannya pada masa ini adalah berhasil membawa kabur kapal 

milik Jepang, serta menggalang kekuatan dari para prajurit 

Indonesia yang sebelumnya tergabung dalam kesatuan militer 

bentukan Dai Nippon (National Geographic Indonesia, 23 

September 2013). Slamet Riyadi kemudian kembali ke Solo untuk 

membantu perjuangan rakyat di sana hingga akhirnya Indonesia 

merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Setelah itu, ia sepenuhnya 
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membaktikan diri untuk mempertahankan kemerdekaan RI karena 

Belanda yang ingin berkuasa lagi telah datang kembali. 

Keberhasilan ini membuat Slamet Riyadi semakin dilibatkan 

dalam misi-misi berikutnya yang tak kalah penting. Selain itu, 

usai Serangan Umum Kota Solo yang sukses besar tersebut, 

Slamet Riyadi dibaptis di Gereja Santo Antonius Purbayan Solo. 

Namanya kemudian menjadi Ignatius Slamet Riyadi. 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 

 

Mencoba Mencari Informasi Ignatius Slamet Riyadi 

Secara Lengkap 

Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari 

informasi tentang pahlawan dari Surakarta bernama Ignatius 

Slamet Riyadi yang melawan penjajah. Sifat-sifat Slamet Riyadi 

yang dimiliki pahlawan harus kita teladani. Sebutkan secara 

lengkap informasi secara lengkap Slamet Riyadi! Fotokopilah 

gambar tersebut kemudia lengkapi sesuai petunjuk dibawah. 

 

 

 

Nama Lengkap : 

Sifat-sifat yang dapat diteladani : 

Ceritakan gugurnya Slamet Riyadi secara 

singkat : 
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AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

 

Menuliskan Informasi tentang Sikap Kepahlawanan 

Berdiskusilah dengan anggota kelompok yang terdiri 4-5 

peserta didik (laki-laki dan perempuan)! Ceritakan informasi yang 

kalian ketahui tentang sikap pahlawan yang kalian ketahui? 

Bagaimana strategi mereka dalam berjuang? Ayo, kita cari tahu 

lebih lanjut di kolom bawah ini. 

Apa yang sudah kalian 

ketahui tentang sikap 

kepahlawanan yang dipunyai 

pahlawan dari daerah Jawa 

Tengah? 

Apa yang ingin kalian 

ketahui lebih dalam tentang 

sikap kepahlawanan 

pahlahawan dari daera Jawa 

Tengah? 

  

Diskusikan jawabanmu dengan kelompokmu. Sajikan hasil 

diskusi kelompokmu di depan kelas, kemudian buatlah tulisan 

yang memuat semua informasi.  
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AYO MENILAI KELOMPOK  

 

Ceritakan sikap kepahlawanan yang telah kalian tulis. 

Sajikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas, kemudian 

buatlah tulisan yang memuat semua informasi. 

Tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh 

masyarakat sekitar! 

 

 

 

 

AYO MENGKOMUNIKASIKAN  

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab! 

1. Apakah aku dapat menceritakan kembali informasi tentang 

perjuangan Ignatius Slamet Riyadi? 

2. Apakah aku dapat menyebutkan sifat-sifat kepahlawanan dari 

daerah Jawa Tengah? 

3. Apakah aku dapat mengenal sikap kepahlawanan dari daerah 

Jawa Tengah? 
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AYO MENGAMATI 

 

Mengamati informasi tentang Sri Susuhunan 

Pakubuwono X 

 

Nama pakubuwono X  adalah Raden Mas Sayyidin Malikul 

Kusna. Lahir pada tanggal 29 November 1866. Pakubuwana X 

juga memiliki 39 orang istri selir, dan dengan keseluruhan 

istrinya baik selir maupun permaisuri, Pakubuwana X memiliki 

63 orang putra dan putri. Banyak dari putra-putri Pakubuwana X 

nantinya yang berpengaruh dan berperan dalam perjuangan 

kemerdekaan Indonesia, antara lain GPH. Jatikusumo, Kepala 

Materi yang akan dipelajari hari ini: 

1. Menyajikan informasi tentang 

sifat-sifat kepahlawanan Raja-raja 

di Jawa; 

Sikap yang dikembangkan pada 

pembelajaran 5:  

 1.  Disiplin 

2. Rasa ingin tahu 

3. Bertanggung jawab 

4. Jujur 

Pembelajaran 

5 

https://id.wikipedia.org/wiki/29_November
https://id.wikipedia.org/wiki/1866
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Djatikoesoemo
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Staf  TNI darat angkatan  pertama, KGPH. Hangabehi, yang 

pernah menjabat sebagai pelindung Sarekat Islam dan KGPH. 

Suryohamijoyo, yang menjadi anggota BPUPKI dan PPPKI serta 

ketua Pekan Olahraga Nasional saat diselenggarakan 

di Surakarta pada tahun 1948.  

Masa pemerintahan Pakubuwana X ditandai dengan 

kemegahan tradisi dan suasana politik kerajaan yang stabil. Pada 

masa yang cukup panjang, Kasunanan Surakarta mengalami 

transisi, dari kerajaan tradisional menuju era modern, sejalan 

dengan perubahan politik di Hindia Belanda. Dalam bidang 

sosial-ekonomi, Pakubuwana X memberikan kredit untuk 

pembangunan rumah bagi warga kurang mampu. Di bidang 

pendidikan, ia mendirikan sekolah Pamardi Putri dan Kasatriyan 

untuk kepentingan kerabat keraton. Infrastruktur modern 

kota Surakarta banyak dibangun pada masa pemerintahannya, 

seperti bangunan Pasar Gede Harjonagoro, Stasiun Solo 

Jebres, Stasiun Solo Kota (Sangkrah), Stadion Sriwedari, Kebun 

Binatang Jurug, Jembatan Jurug yang melintasi Bengawan Solo di 

timur kota, gapura-gapura di batas Kota Surakarta, rumah 

pemotongan hewan ternak di Jagalan, rumah singgah 

bagi tunawisma, dan rumah perabuan (pembakaran jenazah) bagi 

warga Tionghoa. Meskipun berada dalam 

tekanan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda, Pakubuwana 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pakubuwana_XI
https://id.wikipedia.org/wiki/Sarekat_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/1948
https://id.wikipedia.org/wiki/Kasunanan_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Gede_Harjonagoro
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Solo_Jebres
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Solo_Jebres
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Solo-Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Stadion_Sriwedari
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebun_Binatang_Jurug
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebun_Binatang_Jurug
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengawan_Solo
https://id.wikipedia.org/wiki/Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Tunawisma
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
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X memberikan kebebasan berorganisasi dan penerbitan media 

massa. Ia mendukung pendirian organisasi Sarekat Dagang Islam, 

salah satu organisasi pergerakan nasional pertama 

di Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia I di Surakarta (1938) 

diadakan pada masa pemerintahannya. 

Pakubuwana X meninggal dunia pada tanggal 22 

Februari 1939. Ia disebut sebagai Sinuhun Wicaksana atau raja 

besar dan bijaksana.Pakubuwana X mendapat anugerah 

gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah Indonesia pada 

tahun 2011 atas jasa-jasanya dalam mendukung perjuangan 

organisasi pergerakan nasional. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5.1 Pakubuwono X 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pakubuwana_X 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sarekat_Dagang_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/1938
https://id.wikipedia.org/wiki/22_Februari
https://id.wikipedia.org/wiki/22_Februari
https://id.wikipedia.org/wiki/1939
https://id.wikipedia.org/wiki/Pahlawan_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/2011
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakubuwana_X
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AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

 

Memaknai Gaya Kepemimpinan di Jawa 

Saksirnaning dumadi, mung namane ingkang kantun, ala 

pocapan ala, becik pocapan ing becik. Pepatah Jawa tersebut 

memiliki arti kurang lebih, "Setelah manusia meninggal, hanya 

nama yang tersisa, perbuatan buruk akan dikatakan buruk, baik 

akan dikatakan baik". Meski sederhana, ajaran tersebut 

diturunkan dari raja ke raja berikutnyasebagai landasan 

kepemimpinan. Bahkan falsafah ini juga menjadi prinsip bagi 

raja-raja Jawa lainnya. Para pemimpin diingatkan bahwa seluruh 

perilaku pemimpin akan terus dicatat sebagai bagian dari sejarah 

di masa berikutnya. Kebaikan akan menyisakan kebaikan, serta 

keburukan juga akan meninggalkan keburukan. Belum banyak 

masyarakat yang secara mendalam memahami kekayaan budaya 

yang dimiliki oleh raja-raja yang berkuasa di pulau Jawa. 

Ajaran kepemimpinan seperti berbuat adil sudah ada sejak 

dulu. Pemimpin harus memiliki sifat seperti Batara atau 

pelindung. Seperti gambar dibawah ini gaya, contoh dari gaya 

kepemimpinan dari raja-raja di pulau Jawa. 
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Nama Raja Gaya Kepemimpinan 

 
Gambar 3.5.2 Ken Arok 

Gaya kepemimpinan Ken 

Arok termasuk gaya Otoriter. 

Berdasarkan penjelasan diatas 

bahwa  Ken Arok tipe 

pemimpin yang tidak menyukai 

formalitas, segala 

tindakannya tidak seorang pun 

yang berani menentang 

kepustusannya. Dengan 

mengarahkan dan 

mengendalikan orang-orang. 

Dalam mencapai kekuasaannya 

Ken Arok menempuh cara yang 

tidak baik dan tidak manusiawi 

dengan cara membunuh 

Tunggul Ametung untuk 

mendapatkan kekuasaan dan 

merebut istrinya Ken Dedes. 

 

Sultan Trenggana 

menjadi pemimpin adil dan 

hebat, Kerajaan Demak berada 

pada puncak kejayaannya. Ia 

berhasil memperluas 

administrasi wilayah Kerajaan 

Demak, memperluas wilayah 



 

126 
 

Gambar 3.5.3 Sultan Trenggono perdagangan, menghidupkan 

kembali Masjid Demak, mampu 

mengislamkan hampir seluruh 

Pulau Jawa, dan mampu 

merebut daerah daerah jajahan 

Portugis. 

Gambar diatas adalah bentuk perbedaan gaya 

kepemimpinan yang dilakukan raja-raja di pulau Jawa dalam 

memerintah kerajaannya. Diskusikan dengan teman sebangkumu 

untuk mempelajari gaya kepemimpin raja-raja di pulau Jawa 

lainnya! 

AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

Tradisi Malam Satu Suro 

 

Gambar 3.5.2 Malam Satu Suro 
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Solo merupakan tempat berdirinya Kerajaan Mataram Kuno. 

Kini, masih terlihat di Keraton Surakarta Hadiningrat. Meski 

zaman sudah modern, kebudayaan Jawa di keraton tidak luntur. 

Salah satu bentuk kebudayaan Jawa yang tetap lestari samapai 

sekarang adalah kirab Malam Satu Suro. Di sana digelarlah kirab 

pusaka. Istimewanya, iring-iringan kirab diawali dengan barisan 

kerbau bule atau biasa disebut kebo bule sebagai cucuk lampah 

atau pembuka iringan disini kerbau memiliki makna simbolis dari 

beberapa leluhur keluarga keraton. Seluruh anggota keluarga dan 

bagian keraton terlibat dalam tradisi Malam Satu Suro. Mulai 

daripara pangeran dan keluarga raja, hingga ribuan abdi dalem. 

Mereka menyiapkan segala ubo rampe atau keperluan kirab. Dari 

ubi-ubian, kopi, buah-buahan, nasi, air kembang, ayam, juga 

membakar kemenyan dan dupa di depan sesaji itu. Abdi dalem 

keraton memakai busana adat Jawa berwarna hitam. Mereka tak 

mengenakan alas kaki untuk melakoni kirab tersebut.Pelaksanaan 

kirab Malam Satu Sura dilakukan berdasar penghitungan kalender 

Sinuhun Sultan Agung yang merupakan gabungan kalender 

Hijriyah dan Saka. 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 
 

Selain tradisi Malam Satu Suro banyak sekali tradisi khas 

Keraton Surakarta Hadiningrat. Berikan penjelasam tentang 

https://pesona.travel/keajaiban/146/keraton-solo-sisa-kejayaan-kesultanan-mataram
https://pesona.travel/keajaiban/1706/abdi-dalem-keraton-pengabdian-mendalam-rakyat-pada-kerajaan
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tradisi khas yang dilakukan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat 

di kolom bawah! Kalian dapat mencari informasi dari berbagai 

media buku, elektronik dan  bertanya kepada orang tua. 

Tabel 3.1 Tradisi Keraton Solo Hadiningrat 

No Tradisi Penjelasan Tradisi 

1. Ritual Kalahayu Prosesi ini diawali dengan mengarak 

sesaji berbentuk gunungan. Isinya 

berupa hasil bumi, seperti buah-

buahan, kacang-kacangan, padi, dan 

rempah-rempah. Mereka membawa 

sesaji ke halaman Balai 

Soedjatmoko. Setelah tiba di sana, 

peserta ritual mengadakan 

ritual adang ageng memakai kukusan 

dan kenceng. Usai prosesi selesai, 

sesaji dibagikan kepada masyarakat 

yang hadir. 

2.   

3.   

4.   
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AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

 

Amatilah Gambar Di Bawah Ini 

Diskusikan bersama kelompokmu sesuai gambar yang 

dipilih salah satunya. Buatlah 4 kelompok dan tulislah di kolom 

bawa lalu perwakilan kelompok memaparkan informasi tentang 

tempat lahir, tempat kerajaan dan bagaimana pemerintahan raja-

raja di dalam gambar tersebut. 

 

 

 

 

Sumber:https://images.app.goo.gl/GdRctCe9v2jkAmtPA 

 
Sumber: https://images.app.goo.gl/jgtM2DGzYsrVJ3Rs5 

Sultan Trenggono 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………… 

………………………………………

………………………………………

…………………………. 

Hayam Wuruk 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………… 

………………………………………

………………………………………

…………………………. 

https://images.app.goo.gl/GdRctCe9v2jkAmtPA
https://images.app.goo.gl/jgtM2DGzYsrVJ3Rs5
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Sumber: https://images.app.goo.gl/ZxtL7C4xnHot7P3v6 

 
Sumber: https://images.app.goo.gl/vDMhHhe2hceQb3PMA 

AYO MENILAI KELOMPOK  
 

Tulislah sikap kepahlawanan yang dipunyai oleh Sri Susuhan 

Pakubuwono X 

 

 

Tulislah sikap-sikap kepahlawanan raja-raja lainnya di pulau 

Jawa pada masa Islam! 

 

 

Jayabaya  

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………… 

………………………………………

………………………………………

…………………………. 

Ken Arok 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………… 

………………………………………

………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

……………. 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

……………. 

https://images.app.goo.gl/ZxtL7C4xnHot7P3v6
https://images.app.goo.gl/vDMhHhe2hceQb3PMA
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AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung 

jawab! 

1. Apakah aku dapat menceritakan kembali informasi 

tentang sifat kepahlawanan raja-raja di pulau Jawa? 

2. Apakah aku dapat memahami gaya kepemimpinan raja-

raja di pulau Jawa? 

3. Apakah aku dapat menyebutkan tradisi khas Keraton 

Surakarta Hadiningrat? 

4. Apakah aku dapat mengenal sikap kepahlawanan dari Sri 

Susuhan Pakubuwono X? 
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Keragaman Suku Bangsa dan Agama 

di Negeriku 
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh 

dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, 

kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. 

Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu 

sesuai dengan semboyan nya, Bhineka Tunggal Ika yang artinya 

“meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua”.  Keragaman 

merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan 

seperti itu ada pada suku bangsa, agama, ras, serta budaya. 

Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan 

keindahan bangsa indonesia. Suku Jawa yang berasal dari Pulau 

Jawa bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar 

dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2 persen 

dari populasi penduduk Indonesia. Mengapa Indonesia memiliki 

keragaman suku bangsa? Mari kita pelajari penjelasan berikut ini. 

Subtema 1 
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Sumber: https://images.app.goo.gl/ityX2LYdbZYoMdgX8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, 

etnis dan agama di provinsi setempat sebagai identitas 

bangsa Indonesia; serta hubungannya dengan 

karakteristik ruang 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa Indonesia; serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang 

 

IPS 

Sub Tema 1 Keragaman Suku Bangsa dan Agama di 

Negeriku 

https://images.app.goo.gl/ityX2LYdbZYoMdgX8


 

134 
 

 

 

 

AYO MENGAMATI 

Memahami Keberagaman Masyarakat Indonesia 

Wilayah Indonesia, terbentang luas diantara Samudra Hindia 

dan Samudra Pasifik dengan beribu-ribu pulaunya dengan 

beratus-ratus suku bangsannya. Indonesia berkembang dengan 

keragaman seni, budaya dan adat. Setiap suku mempunyai seni 

dan budaya yang indah. Bayangkan betapa banyaknya 

Materi yang akan dipelajari hari 

ini: 

1. Keberagaman masayarakat 

Indonesia 

2. Faktor penyebab keragaman 

masyarakat Jawa 

3. Memahami agama yang ada 

di pulau Jawa 

Sikap yang dikembangkan 

pada pembelajaran 3 : 

1. Teliti  

2. Percaya diri 

3. Bersahabat  

4. Jujur  

5. Cermat 

6. Kreatif 

7. Disiplin  

8. Peduli lingkungan 

Pembelajaran 

3 
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keberagaman suku di Indonesia bila ada persatuan dan kesatuan. 

Persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu dijaga dan 

dilestarikan. Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan 

bangsa di tengah-tengah keragaman yang ada? Beberapa 

diantaranya, yaitu 

1. Memiliki sikap saling menghormati dan menghargai akan 

perbedaan yang ada; 

2. Memiliki sikap senang membantu dan menolong orang lain 

yang membutuhkan; 

3. Merasa bangga terhadap keragaman suku dan budaya daerah 

yang menunjukkan kekayaan budaya nasional Indonesia; 

4. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan 

pribadi.  

 

Gambar 1.1 Peta Indonesia 34 provinsi 
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AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

 

Keberagaman suku bangsa yang dimiliki Indonesia menjadi 

kekayaan bangsa. Ada beberapa faktor munculnya keberagaman, 

yakni:  

1. Letak Geografis Indonesia  

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan 

pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh 

terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki Kondisi itu 

menjadikan sumber keberagaman tercipta, seperti suku, 

budaya, ras, dan golongan. Dengan kondisi tersebut 

menimbulkan perbedaaan dalam masyarakat. Pastinya satu 

pulau dengan pulau yang lain memiliki perbedaan atau 

karakteristik masing- masing.  

2. Pengaruh Kebudayaan Asing  

Keberagaman bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing 

yang miliki ciri yang berbeda. Biasanya lewat komunikasi atau 

mereka datang ke Indonesia. Sehingga terjadi akulturasi atau 

pencampuran unsur kebudayaan asing denga kebudayaan 

Indonesia.  
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3. Perbedaan Kondisi Alam 

Kondisi Iklim dan Alam yang berbeda Kondisi iklim dan alam 

antar wilayah di Indonesia berbeda. Perbedaan musim hujan 

dan kemarau antar daerah, perbedaan kondisi alam seperti 

pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada 

masyarakat. Sehingga membuat komunitas masyarakat 

memiliki kebudayaan yang berbeda. Ada komunitas 

masyarakat yang mengandalkan laut untuk sumber pemenuhan 

kebutuhan kehidupannya. 

4. Keadaan Transportasi dan Komunikasi  

Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan 

komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat 

Indonesia. Semakin mudah menggunakan sarana transportasi 

dan komunikasi akan dapat mudah berhubungan dengan 

masyarakat lain.  Sebaliknya, sarana tranportasi dan 

komunikasi yang terbatas akan menyulitkan masyarakat 

berhubungan satu sama lain. Faktor transportasi dan 

komunikasi adalah salah satu penyebab keragaman bangsa 

Indonesia. 

5. Penerimaan Masyarakat terhadap Perubahan  

Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik 

yang dating dari dalam maupun luar masyarakat, membawa 

pengaruh terhadap perbedaan keragaman Indonesia. 
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Masyarakat kota relatif lebih mudah menerima budaya asing. 

Sebaliknya, masyarakat pedesaan atau pedalaman sebagian 

besar sulit menerima budaya masuk dari luar. Mereka tetap 

bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar.  

 

AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

 

Menyajikan Informasi Sejarah Suku Jawa 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Asal usul Jawa 

Suku Jawa merupakan suku terbesar yang berada di 

Indonesia. Suku ini terkenal akan tatakrama, lemah lembut, dan 

sopan.Masyarakatnya tidak hanya berada di Jawa saja, melainkan 

tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Hal ini karena penduduk 

Pulau Jawa ikut program transmigrasi saat pemerintahan Orde 

Baru. Kebesaran suku Jawa tak bisa dilepaskan dari sejarahnya 

https://www.detik.com/tag/suku?_ga=2.85534047.796458070.1602378359-1040862407.1595485692
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yang panjang. Hasil kebudayaan berupa peradaban suku Jawa 

menjadi salah satu yang paling maju. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan adidaya 

yang berdiri di tanah Jawa beserta beragam warisannya yang 

masih dapat dilihat hingga saat ini. Misalnya kerajaan Mataram 

dan Majapahit, serta candi-candi seperti Borobudur atau 

Prambanan, menjadi bukti besarnya kekuatan yang pernah 

berjaya di suku Jawa. 

Diceritakan bahwa masyarakat Jawa berasal dari Kerajaan 

Keling atau Kalingga yang berada di daerah India Selatan. Salah 

satu Pangeran Kerajaan Keling yang tersisih akibat perebutan 

kekuasaan pergi meninggalkan kerajaan dan diikuti dengan para 

pengikutnya. Pangeran Keling pergi sangat jauh dari kerajaan. 

Akhirnya Pangeran Keling menemukan sebuah pulau kecil yang 

belum berpenghuni dan melakukan gotong royong untuk 

membangun pemukiman bersama pengikutnya, yang kemudian 

pulau ini diberi nama Javacekwara. Hal tersebut menjadikan 

keturunan pangeran dan para pengikutnya dianggap sebagai 

nenek moyang suku Jawa. 
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AYO MENCOBA MELAKUKAN 

 

Mengamati Keberagaman Suku di Lingkungan 

Sekitar 

Kamu tentu sudah mengetahui faktor penyebab keragaman di 

masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? 

Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda 

dengan daerah yang lain? 

Kalian bisa meminta petunjuk guru atau orang tua bila 

mengalami kesulitan. Tulislah jawabanmu dalam kolom berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda 

dengan daerah yang lain 
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AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

 

Mencari kebudayaa Suku Jawa 

Selain sejarah, adapula kebudayaan yang terdapat pada Suku 

Jawa yang dipercaya sebagai peninggalan dari nenek moyang, 

antara lain 

• Wayang Kulit 

• Senjata Tradisional  

• Tarian Tradisional  

• Alat Musik Tradisional 

• Bahasa dan Aksara Jawa 

• Budaya Kejawen 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Mencari Informasi 
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Buatlah kelompok dan diskusikan setiap poin dari 

kebudayaan Jawa. Carilah informasi dari berbagai media, 

kemudian tukarkan informasi tersubut dengan kelompok lain! 

Membuat Peta Buta pulau Jawa 

 

Gambar 1.4 Peta Pulau Jawa 

1. Siapkan bahan dan alat berupa: kertas HVS, karton, peta 

pulau Jawa (carilah dengan gambar yang besar), spidol, 

gunting, pensil berwarna dan alat perekat. 

2. Buatlah peta buta Pulau Jawa di kertas karton. Kalian dapat 

menjiplak gambar peta pulau Jawa. Jika daerah Jawa Timur 

beri warna hijau, jika daerah Jawa Tengah beri warna merah, 

dan jika daerah Jawa Barat beri warna biru. 

3. Guntung-guntinglah kertas berukuran kecil dan tulislah suku 

yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. 

Berhati-hatilah menggunakan gunting agar tidak melukai. 
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4. Masukkan seluruh guntingan bertuliskan suku yang ada di 

pulau jawa dalam suatu wadah. 

5. Secara bergiliran dengan teman-temanmu, Ambillah satu 

lembar guntingan yang bertuliskan suku Jawa secara acak. 

6. Bacakan keras-keras yang sudah didapat dalam wadah 

pasangkan pada peta buta sesuai lokasi dan warna tempat 

tinggal suku Jawa. Pasangkan menggunakan perekat. 

7. Jika salah dalam menempelkan suku di pulau Jawa pada peta 

buta tersebut, ada hukuman seperti menyanyikan lagu daerah 

di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.  

8.  

AYO MENILAI KELOMPOK  

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung 

jawab! 

1. Apakah aku sudah memahami keberagaman masyarakat 

Indonesia ? 

2. Apakah aku sudah mengetahui faktor penyebab 

keragaman masyarakat Indonesia ? 

3. Apakah aku mampu memahami kata bacaan tentang 

sejarah suku Jawa? 
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Indahnya Keragaman Budaya 

Negeriku 
 

Indonesia adalah salah satu Negara kesatuan yang di 

dalamnya dipenuhi dengan keragaman serta kekayaan. Ada 

berbagai suku bangsa dan budaya serta ras, daerah dan juga 

kepercayaan agama. Selain itu, masih banyak lagi keragaman 

budaya yang ada di Indonesia. Adanya keragaman budaya di 

Negara ini tentu saja memberikan manfaat dan keuntungan 

tersendiri untuk bangsa ini. Misalnya saja dalam bidang bahasa, 

kebudayaan bahasa yang dimiliki oleh daerah tertentu tentu saja 

bisa memperkaya adanya perbedaan istilah dalam bahasa 

Indonesia itu sendiri. 

 Sedangkan, di dalam bidang pariwisata, potensi dari adanya 

keragaman budaya tersebut tentu saja sangat cocok dan menarik 

untuk dijadikan sebagai sebuah objek dan tujuan dari pariwisata 

yang ada di Negara ini. Dan sudah pasti ini bisa meningkatkan 

adanya devisa Negara. Dan tidak kalah penting adalah adanya 

berbagai pemikiran beragam yang berasal dari satu daerah dan 

Subtema 2 
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juga yang lainnya tentu saja bisa dijadikan sebagai rujukan atau 

acuan untuk kepentingan pembangunan nasional. 

 

 

 

 

Gambar: https://images.app.goo.gl/Z3RprRh9FTTkxq3i9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Tema 2 Indahnya Keragaman Budaya Negeriku 

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis 

dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa 

Indonesia; serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa Indonesia; serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang. 

IPS 

https://images.app.goo.gl/Z3RprRh9FTTkxq3i9
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AYO MENGAMATI 

Mengamati Keunikan Rumah Adat di Jawa 

Bacalah teks berikut! 

 

 

 

Gambar 2.3.1 Rumah Joglo 

Materi yang akan dipelajari 

hari ini: 

1. Mengamati keunikan 

rumah adat 

2. Keragaman rumah adat di 

pulau Jawa 

Sikap yang dikembangkan 

pada pembelajaran 3 : 

1. Jujur 

2. Tanggung jawab  

3. Cermat  

4. Kerja keras  

5. Gemar membaca 

6. Teliti 

7. Bersahabat  

8. Peduli lingkungan 

Pembelajaran 

3 
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Daerah Jawa Tengah kental dengan kebudayaan dan juga 

tradisi leluhur. Rumah adat menjadi salah satu warisan yang 

dilestarikan sampai saat ini. Tentunya keunikan yang dimiliki 

bangunan ini punya bagian dan fungsinya masing-masing.Rumah 

Joglo terbuat dari material utama berupa kayu jati dengan atap 

yang berbentuk gunung, namun memiliki puncak yang mendatar.  

Kebanyakan orang sering menyebutnya sebagai tajug. 

Biasanya rumah Joglo ini minim pembatas atau pagar. Tujuannya 

adalah untuk memberitahukan kepada tamu bahwa pemilik rumah 

merupakan orang yang terbuka. Pemilik rumah selalu siap untuk 

bersilaturahmi dengan siapapun yang bertamu ke dalam 

rumahnya. Tak berhenti sampai disitu, keunikan rumah adat Joglo 

juga terlihat dari bentuknya. Rumah ini mempunyai kerangka 

utama yang terdiri atas soko guru.Ini adalah empat tiang yang 

berfungsi menyangga struktur bangunan. Ada tumpangsari yang 

bentuknya berupa susunan balok sebagai sanggahan soko guru. 

Salah satu daya tarik yang ditawarkan rumah khas Jawa 

Tengah ini berupa bagian yang amat banyak di dalam rumah. 

Bagian tersebut menggambarkan sifat masyarakat Jawa Tengah 

yang teratur. Bagian-bagian yang terdapat di dalam rumah 

tradisional tersebut diantaranya adalah: 
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1. Pendopo 

Pendopo merupakan salah satu bangunan terpisah dari rumah 

Joglo yang jadi bangunan tambahan dan berada di bagian 

depan rumah. Bangunan tersebut berfungsi sebagai ruang 

upacara adat, ruang pertemuan, pertunjukan seni, serta 

aktivitas dalam menerima tamu. 

2. Pringgitan 

Keunikan rumah adat Joglo adalah pringgitan. Ini merupakan 

penghubung pendopo dan omah atau rumah utama. Fungsi 

pringgitan sebagai jalan masuk ke dalam rumah.Pringgitan 

sering dipakai sebagai tempat ringgit atau memainkan wayang. 

Bila melihat bagian atapnya, model atap pringgitan berupa 

kampung atau limasan. 

3. Emperan 

Emperan adalah teras depan yang menghubungkan antara 

pringgitan dan omah. Fungsi emperan seperti pendopo untuk 

menerima tamu. Tetapi umumnya dilengkapi dengan meja dan 

kursi. 

4. Omah 

Omah merupakan bagian inti dari rumah Joglo. Ini menjadi 

tempat tinggal pemilik rumah dengan bentuk persegi yang 

memiliki luas dan tinggi lebih besar jika dibandingkan 
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ruangan lain. Selain itu, omah juga dilengkapi atap dengan 

model limasan atau joglo. 

5. Dalem 

Dalem adalah bagian dalam rumah yang terbagi dalam tiga 

bagian, yakni bagian depan, tengah dan belakang. Salah satu 

keunikan rumah adat Joglo di bagian ini adalah digunakan 

sebagai ruangan yang dianggap suci. Atau tempat 

penyimpanan berbagai benda keramat, misalnya keris. 

Ruangan ini juga sering digunakan sebagai tempat ibadah.  

Sumber:https://www.harapanrakyat.com/2020/06/keunikan-

rumah-adat-joglo/ 

AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

 

Setiap daerah memiliki rumah adatnya masing-masing. 

Rumah adat jawa dengan ciri khasnya sangat menarik untuk 

dipelajari. Rumah adat Jawa pada umumnya merupakan rumah 

yang didirikan oleh masyarakat yang tinggal di daerah Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. Arsitektur rumah adat jawa memiliki 

aturan hierarki yang dominan seperti yang tercermin pada bentuk 

atap rumah. Masing-masing rumah adat jawa memiliki tata letak 

yang sama, tetapi bentuk atap ditentukan oleh status sosial dan 

https://www.harapanrakyat.com/2020/06/keunikan-rumah-adat-joglo/
https://www.harapanrakyat.com/2020/06/keunikan-rumah-adat-joglo/
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ekonomi dari pemilik rumah. Proses pembuatan rumah adat jawa 

juga tidak sembarangan. Harus ada di-peteng (di perhitungkan) 

terlebih dahulu sebelum membangun rumah. Berikut beberapa 

rumah adat Jawa dan penjelasannya. Kamu sudah tahu? 

Tabel 2.1 Rumah Adat di Jawa 

No Nama 

Rumah 

Adat 

Penjelasan Keterangan Gambar 

1. Rumah 

Limasan 

Nama rumah 

Limasan 

diambil dari 

bentuk atapnya 

yang 

membentuk 

limas. Atap 

rumah tersebut 

memiliki 

empat sisi dan 
terlihat mirip 

dengan rumah 

adat Sumatra 

Selatan. 

Rumah 

Limasan terdiri 

dari beragam 

macam, yaitu 

Gajah 

Mungkur, 

Lawakan, 
Klabang 

Nyander, dan 

Semar 

Pindohong. 

Rumah 

 

Gambar 2.3.2 Rumah Limasan 
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Limasan 

biasanya 

dibangun dari 

material bata 

merah, dan 

tidak dicat atau 

dibalut lapisan 

lainnya. 

Dewasa kini, 

desain atap 
rumah 

Limasan 

banyak ditiru 

pada hunian 

modern, 

membuat 

rumah terlihat 

lebih besar     

dan tinggi. 

2. Rumah 

Tajuq 

Ciri-ciri rumah 

Tajug adalah 

atapnya yang 

berlapis dan 
berbetuk bujur 

sangkar. Selain 

itu, rumah ini 

memiliki ujung 

lancip dan 

biasanya 

dihiasi oleh 

sebuah kubah 

ramping dan 

kecil. Sama 

seperti rumah 
adat lainnya, 

rumah Tajug 

juga memiliki 

beragam jenis. 

 

 
Gambar 2.3.3 Rumah Tajuq 
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Beberapa yang 

dikenal 

termasuk 

Semar 

Tinandu, 

Semar 

Sinongsong, 

Mangkurat, 

dan Lambang 

Sari. Salah satu 
rumah Tajug 

yang bisa 

kamu lihat 

sampai 

sekarang 

adalah Masjid 

Agung Demak. 

3. Rumah 

Panggang 

Pe 

Dilihat dari 

luar, salah satu 

ciri khas rumah 

Panggang Pe 

yang paling 

jelas adalah 
enam tiang 

panjang yang 

menyangga 

atap bagian 

depan. 

Menurut 

sejarahnya, 

rumah ini dulu 

berfungsi 

sebagai tempat 

berjualan, atau 
rumah 

sembako. 

Rumah 

Panggang Pe 

 
Gambar 2.3.4 Rumah Panggang Pe 
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terbuat dari 

material kayu, 

sementara 

atapnya terbuat 

dari genting. 

Rumah ini 

memiliki 6 

jenis, yaitu 

sebagai 

berikut: 
Trajumas, 

Gedhang 

Setangkep, 

Cere Gancet, 

Gedhang 

Salirang, 

Empyang 

Setangkepdan 

Barengan. 

4. Rumah 

Kampung 

Rumah 

Kampung 

memiliki 

fungsi sebagai 

tempat tinggal, 
dibangun 

untuk rakyat 

biasa seperti 

petani, 

peternak dan 

pekerja pasar. 

Menurut 

sejarahnya, 

rumah 

Kampung 

memiliki 
banyak tipe, 

beberapa yang 

paling terkenal 

 

Gambar 2.3.5 Rumah Kampung 
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adalah Gajah 

Ngombe, 

Pokok, dan 

Pacul Gowang. 

Rumah 

Kampung 

harus memiliki 

tiang 

berkelipatan 4, 

dengan jumlah 

terkecil 8 
tiang. 

Layaknya 

rumah biasa, 

rumah 

Kampung 

terdiri dari 

ruang tamu, 

ruang keluarga, 

dapur, kamar 

tidur, dan teras. 

5. Rumah 

Joglo 

Rumah Joglo 

kabarnya 

dibangun 
untuk kalangan 

menengah ke 

atas. Bahkan, 

di beberapa 

daerah, rumah 

adat ini 

dikhususkan 

untuk para 

bangsawan. 

Ada empat 

macam rumah 
Joglo, yaitu 

Joglo Sinom, 

Jompongan, 

 
Gambar 2.3.6 Rumah Joglo 
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Sinom, dan 

Pangrawit. 

 

Carilah informasi salah satu rumah adat daerah di Jawa Timur, 

Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kalian bisa mencari di media social 

atau media cetak. Ceritakan apa saja yang kamu dapat tentang 

rumah adat kepada teman sebangkumu. 

 

AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

Menyajikan Informasi tentang Museum 

          Museum Soeharto 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.7 Museum Soeharto 
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Berada di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, museum 

yang menyimpan koleksi barang-barang dari mantan Presiden RI 

ke-2 yaitu Soeharto, ini memiliki bentuk gaya bangunan Rumah 

Joglo. Di Museum Soeharto, pengunjung tidak hanya dihibur 

dengan keberadaan beragam koleksi tapi juga dapatmelakukan hal 

seru lainnya seperti bermain gamelan. Di dalam museum, terdapat 

beragam peninggalan Soeharto yang tersimpan rapi. Benda-benda 

tersebut konon merupakan barang yang disimpan sejak Soeharto 

mengawali karier di dunia militer sampai dia menjabat sebagai 

presiden. 

Kawasan ini terbagi atas beberapa bagian. Di antaranya 

joglo, rumah Notosudiro atau Eyang Buyut Soeharto, rumah 

Atmosudiro atau Eyang Soeharto, dan petilasan.Pada muka 

bangunan, terdapat patung besar Soeharto yang dibuat oleh 

seniman Edhi Sunarso. Di belakang patung tersebut, terdapat 

sebuah pendopo. Potret perjuangan Soeharto diabadikan dalam 

gambar-gambar multimedia dan dipajang di sana. Di sisi barat 

joglo, berdiri gedung Atmodusiro. Gedung ini memuat kisah 

perjalanan mendiang yang terekam dalam gambar multimedia. 

Gambar tersebut disajikan bergerak dengan sistem teknologi 

visual. Ada pula ruangan yang menyajikan diorama perjuangan 

Soeharto saat berkoordinasi dengan Jenderal Sudirman. Diorama 
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itu menggambarkan suasana peristiwa Serangan Umum Satu 

Maret. 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 

 

Menjawab Pertanyaan Rumah Adat Pulau Jawa 

Dibawah ini terdapat beberapa gambar rumah ada yang ada di 

daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Lengkapi 

penjelasan gambar dibawah ini! 

1. Rumah adat daerah mana 

ini? 

Apa keunikannya? 

Rumah adat 

daerah.............................

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

Keunikan: ……………………………… 

2. Rumah adat daerah mana ini? 

Apa keunikannya? 

Rumah adat 

daerah................................

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

Keunikan:………… 

3. Rumah adat daerah mana ini? 
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Apa keunikannya? 

Rumah adat 

daerah.............................

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

Keunikan: 

…………………………

………………………………… 

 

4. Rumah adat daerah mana ini? 

Apa keunikannya? 

Rumah ada 

daerah.............................

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

Keunikan: 

…………………………

…………………………

……… 

…………………………………………………………… 

AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

 

Mencari Keunikan dan Fungsinya 

Baca kembali teks “Keunikan Rumah Adat di Jawa”. 

1.  Cari keunikan yang dimiliki rumah joglo dan fungsinya  yang 

ada di dalam  teks ! 

2.  Tuliskan pada kolom yang tersedia! 
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3.  Buatlah 3-4 kelompok, kemudian diskusikan bersama 

kelompokmu 

 

Tabel 2.2 Keunikan Rumah Joglo dan Fungsinya 

No Keunikan Rumah 

Joglo 

Fungsinya 

1. Minim pembatas/ 

pagar 

untuk memberitahukan kepada 

tamu bahwa pemilik rumah 

merupakan orang yang terbuka. 

2.   

3. dst  

 

AYO MENILAI KELOMPOK  

 

Ceritakan rumah adat yang ada di daerah Jawa Timur, Jawa 

Tengah dan Jawa Barat yang telah kalian tulis. Sajikan hasil 

diskusi kelompokmu di depan kelas, kemudian buatlah tulisan 

yang memuat semua informasi. 

Tulislah rumah adat yang ada di sekitar daerahmu! 
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AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab! 

1. Apakah aku mampu mengamati krunikan rumah adat Jawa? 

2. Apakah aku mampu menyajikan hasil pengamatan keunikan 

rumah adat?  

3. Apakah aku mampu menuliskan keunikan dan fungsi rumah 

adat Joglo? 

4. Apakah adu dapat menceritakan rumah adat di depan kelas? 
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AYO MENGAMATI  

Mengamati Pakaian Adat 

 

 

Gambar 2.4.1 Presiden RI 

memakai pakaian adat 

Materi yang akan dipelajari hari ini: 

1. Ragam pakaian adat 

2. Mendiskusikan upaya 

melestarikan pakaian tradisional 

Sikap yang dikembangkan pada 

pembelajaran 4: 

1. Cermat 

2. Kerja keras 

3. Jujur 

4. Kerja sama 

5. Cinta tanah air 

6. Pantang menyerah 

7. Komunikatif 

8. Peduli lingkungan 

Pembelajaran 

4 
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Pakaian adat merupakan unsur budaya daerah. Pakaian adat 

adalah pakaian yang digunakan oleh masyrakat di daerah tertentu. 

Setiap daerha di Indonesia memiliki pakian adat yang berbeda-

beda. Beberapa pakaian adata memiliki nama dan makna 

tersendiri. Misalnya, pakaian adat dari Jawa Tengah dinamakan 

Jawi Jangkep. Apakah nama pakaian adat  dari setiap daerah yang 

ada di pulau Jawa?  

Di samping ini gambar pakaian adat yang ada di Indonesia. 

Perhatikan baik-baik, masing-masing pakaian adat memiliki ciri 

sendiri-sendiri. Pakaian adat biasanya digunakan pada saat 

upacara-upacara pernikahan, upacara adat atau perayaan-perayaan 

lainnya. 

AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

 

Pakaian adat Jawa memiliki beberapa macam karena Pulau 

Jawa terbagi menjadi 3 provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah 

dan Jawa Barat. Nah untuk itu berikut beberapa pakaian Adat 

Jawa yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia: 
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1. Batik 

Batik adalah hasil abreviasi dari kalimat jawa babat soko 

sak tithik, yang secara istilah dapat diartikan mengerjakan 

sesuatu sedikit demi sedikit.  

Ada pula yang menerangkan bahwa batik adalah 

gabungan dari amba yang artinya luas/lebar 

dan thik/titik/matik yang artinya membuat titik. 

Penggunaan batik sebagai seragam resmi di berbagai 

instansi pendidikan. Bangga dengan budaya dalam negeri 

bukan berarti akan tertinggal dengan persaingan global. 

 

   

  

 

 

 

     Gambar2.4.2 Batik 

 

2. Betawi 

DKI Jakarta merupakan ibukota dari negara Republik 

Indonesia. Kota ini juga dikenal dengan sebutan Kota 

Bajaj ini memiliki pakaian tradisional bernama “Betawi” 

sesuai dengan nama suku dari daerah tersebut yang juga 
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disebut “Betawi”. Adapun corak dari pakaian adat 

tradisional Betawi tersebut terinspirasi dari pedagang 

China, Arab, dan Belanda serta suku lainnya yang ada di 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.4.3 Pakaian Adat Betawi 

 

3. Pesa’an 

Pakaian adat pesa’an ini terdiri dari atasan dan juga 

bawahan yang sama-sama berwarna hitam dan lebih 

longgar. Biasanya busana ini digunakan bersama dengan 

kaos berwarna belang merah dan putih. Sedangkan untuk 

bawahan menggunakan celana berukuran besar serta 

memiliki panjang sebatas lutut. Busana pesa’an ini lazim 

digunakan oleh kalangan pria.  
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Gambar 2.4.4 Pakaian Adat Pesa’an 

 

Masyarakat Madura ini terinspirasi oleh pelaut asal Eropa 

namun tetap memiliki makna tersendiri bagi rakyat 

Madura. Garis merah putih atau merah hitam 

memperlihatkan sikap tegas yang dimiliki masyarakat 

Madura. Mereka juga memiliki semangat juang yang 

tinggi ketika sedang menghadapi segala sesuatu. 

 

4. Pangsi 

Banten populer dengan suku Baduy. Orang-orang suku 

Baduy menggunakan pakaian tradisional di dalam 

kehidupan mereka sehari-hari yang disebut dengan 

“pakaian adat pangsi”. Pakaian adat yang satu ini 

memiliki warna putih sebagai simbol kesucian. Pangsi 

merupakan pakaian yang menjadi warisan sesepuh 

baheula (nenek moyang para leluhur).  
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                  Gambar 2.4.5 Pakaian Adat Pangsi 

 

 

AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

Pakaian Adat Jawa Tengah ke Mancanegara 

 

Gambar 2.4.2 Pakaian Adat Sujan 

Dari sekian banyak pakaian tradisional di Indonesia, Jawa 

Tengah (Jateng) memiliki daya tarik tersendiri. Lengkap, mulai 

dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setiap pakian adat memiliki 

nilai filosofi yang kuat, dan tentu saja itu dimiliki pakaian asli 

Jawa Tengah. Penunjukkan simbol identitas ditampilkan bila 
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memakainya, sang pria akan terlihat lebih gagah dan sang wanita 

akan tampak anggun. Pakaian tradisional Jateng pun kerap kali 

mewakili Indonesia di kancah dunia internasional. Tak jarang 

ketika ada perjumpaan dengan orang luar negeri, sejumlah 

pakaian tradisional diperkenalkan dan diberikan sebagai sebuah 

cendera mata. Salah satu pakaian adat dari Jawa tengah ini 

dinamanakan Surjan. Surjan khusus untuk orang Jawa merupakan 

salah satu model pakaian adat yang sarat filosofis kehidupan. 

Surjan merupakan busana adat Jawa atau orang bilang busana 

kejawen penuh dengan piwulang sinandhi, kaya akan suatu ajaran 

tersirat yang terkait dengan filosofi Jawa (Kejawen). 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 

Cermati teks berikut! 

Unik, Pelajar Solo Kenakan Pakaian Tradisional Tiap 

Kamis 

 
       Gambar 2.4.5 Pelajar gunakan pakaian adat 
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Kreasi Kota Solo untuk melestarikan budaya terus 

digalakkan. Setelah mewajibkan para PNS berpakaian tradisional, 

kini Pemerintah Kota Solo menerapkan hal serupa sampai ke 

tingkat sekolah. Namun tidak setiap hari para siswa dan siswi 

menggunakan pakaian tradisional, Pemkot Solo hanya 

menerapkan setiap hari Kamis. Seperti di SMP 1 Solo misalnya, 

sekolah telah melaksanakan kebijakan mengenakan beskap dan 

mengenakan kebaya.  

Hampir seluruh siswa telah mengenakan pakaian ini, meski 

demikian ada beberapa yang belum menenakan karena belum 

selesai dijahit. Sedikitnya ada 550 pelajar di SMP 1 Solo yang 

sudah mengenakan pakaian tradisional jawa. Untuk murid laki 

laki mengenakan beskap landung atau beskap tanpa keris, 

sedangkan untuk murid wanita mengenakan kebaya tanpa 

sanggul. 

Meski harus mengenakan kain jarik batik, namun keceriaan 

serta aktifitas para pelajar nampak tidak terganggu. Mereka 

terlihat tetap nyaman   mengikuti proses belajar mengajar maupun 

bermain main pada saat istirahat. Kebijakan mengenakan pakaian 

tradisional ini ternyata memiliki nilai-nilai positif untuk 

pengembangan kesopanan para siswa. Kebijakan Pemerintahan 

Kota Solo memang menjadi salah satu jalan  mewujudkan obsesi 
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Kota Solo masa depan adalah Kota Solo masa lalu. Agenda 

agenda budaya tradisi menjadi salah satu perhatian penting  bagi 

kota budaya ini. 

Sumber:https://news.okezone.com/read/2012/03/01/340/585089/unik-

pelajar-solo-kenakan-pakaian-tradisional-tiap-kamis 

 

AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

Melestarikan Pakaian Adat 

1. Diskusikan dengan kelompokmu, kegiatan apa saja yang dapat 

dilakukan bangsa Indonesia untuk melestarikan pakaian adat 

di Indonesia. 

2. Bacakan hasil diskusi kalian di depan Bapak/Ibu guru dan 

kelompok lain. 

3. Di antara kegiatan untuk melestarikan pakaian tradisional di 

Indonesia, apa yang dapat kalian lakukan segera? Buatlah 

kesepakatan kelasa, lalu laksanakan kesepakatan itu. 

 

 

 

 

https://news.okezone.com/read/2012/03/01/340/585089/unik-pelajar-solo-kenakan-pakaian-tradisional-tiap-kamis
https://news.okezone.com/read/2012/03/01/340/585089/unik-pelajar-solo-kenakan-pakaian-tradisional-tiap-kamis
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AYO MENILAI KELOMPOK  
 

Menjawab Pertanyaan 

Carilah gambar pakaian adat yang ada di daerah Jawa Timur, 

Jawa Tengah dan Jawa Barat yang telah kalian tulis. kemudian 

buatlah tulisan yang memuat semua informasi dikolom bawah ini 

Tuliskan jawaban pertanyaan dan tugas berikut untuk masing-

masing peserta didik. 

1. Di provinsi mana kalian tinggal? 

2. Apa nama pakaian adat dari daerahmu? 

3. Tuliskan keunikan pakaian adat di daerahmu. 

4. Dalam upacara apa sajakh pakaian adat itu biasa digunakan? 

Tukarkan jawabanmu dengan kelompok lain agar bisa dinilai dari 

masing-masing peserta didik! 
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AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab! 

1. Apakah aku mampu mengamati keragaman pakaian adat 

dengan baik? 

2. Apakah aku ikut aktif mendiskusikan upaya melestarikan 

pakaian adat?  

3. Apakah aku mampu menuliskan keunikan dan makna pakaian 

adat di setiap daerah? 

4. Apakah adu dapat berdiskusi pakaian adat dengan 

kelompokku? 
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Indahnya Persatuan dan Kesatuan 

Negeriku 
Keragaman Negara Indonesia merupakan anugerah yang 

harus disyukuri. Keragaman merupakan kekayaan Negara yang 

bisa untuk membangun Negara apabila dilandasi dengan sikap 

saling menghormati. Sikap saling menghormati akan memperkuat 

rasa persatuan dan kesatuan.  

Subtema 3 
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  Sub Tema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan 

Negeriku 

 

 

3.2 Mengidentifikasi keragaman social, ekonomi, budaya, 

etnis dan agam di provinsi setempat sebagai identitas bangas 

Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 

4.2  Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman 

social, ekonomi, budaya, etnis dan agam di provinsi setempat 

sebagai identitas bangas Indonesia serta hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

IPS 
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AYO MENGAMATI 

Amatilah Keragaman di Indonesia 

Di antara kamu dan teman teman sekelasmu mungkin ada 

yang keluarganya memiliki aktivitas ekonomi yang sama. Namun, 

mungkin pula aktivitas keluarga kalian berbeda beda. Keragaman 

itu jangan menjadi halangan untuk tetap menjaga persatuan dan 

Materi yang akan dipelajari 

hari ini: 

1. Keragaman ekonomi di 

Jawa Tengah  

2. Keragaman kegiatan 

ekonomi di Indonesia  

3. Keragaman dalam 

masyarakat indonesia 

Sikap yang dikembangkan pada 

pembelajaran 3 : 

1. Jujur 

2. Bersahabat 

3. Gemar membaca 

4. Kerja keras 

5. Kerja sama 

6. Tanggung jawab 

7. Komunikatif 

8. Peduli lingkungan 

Pembelajaran 

3 
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kesatuan. Justru dengan perbedaan aktivitas ekonomi dalam 

masyarakat, maka semua kebutuhan ekonomi kita dapat 

terpenuhi. 

AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 
 

Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. 

Sumber daya alam yang berlimpah itu harus dapat dikelola 

dengan baik. Untuk itu, diperlukan aktivitas ekonomi. Aktivitas 

ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah 

Indonesia. Sebagai Negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi 

daratan dan perairan. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu 

hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfataan potensi alam 

secara bijak. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat 

dapat dibedakan menjadi aktivitas ekonomi di bidang pertanian 

dan nonpertanian. Pertanian merupakan sektor utama 

perekonomian Jawa Tengah, dimana mata pencaharian di bidang 

ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap. 

Surakarta, Pekalongan, Juwana dan Lasem dikenal sebagai Kota 

Batik yang kental dengan nuansa klasik. 
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AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

Amatilah Keragaman Ekonomi Jawa Tengah di 

Berbagai Bidang 

1. Bidang Pertanian.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bidang Pertanian 

 

Sebagai bagian dari Pulau Jawa ,Jawa Tengah 

memiliki sumber daya pertanian yang berlimpah dan 

berkualitas. Tanaman pangan yang memiliki 

produktivitas terbesar di Jawa Tengah adalah padi.  

Selain padi tanaman pangan yang mampu tumbuh subur 

di Jawa Tengah adalah jagung. Petani menjual hasil 

pertanian kepada pembeli ,petani memperoleh uang dan 

uang itu dipakai petani untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 
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2. Bidang Peternakan 

 

 

 

 

        Gambar 3.2 Bidang Peternakan 

Peternakan merupakan kegiatan usaha dengan cara 

memelihara hewan, kemudian mengambil hasilnya dan 

dijual. Hasil peternakan itu seperti telur ayam, daging 

ayam, daging kambing dan susu sapi. Selain itu, kotoran 

hewan dapat menyuburkan tanah dan tenaga hewan dapat 

digunakan sebagai sarana transportasi dan untuk membajak 

tanah. 

3. Bidang Seni Batik 

 

 

 

   

       Gambar 3.3 Bidang Seni Batik  
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Perkembangan industri batik di tanah air dinilai 

perlu disikapi dengan perubahan paradigma. Batik tidak 

hanya perlu dipandang sebagai karya seni. Di dalamnya pun 

terdapat nilai ekonomi. Batik adalah hasil budaya bangsa 

kita. Dalam masa sekarang, harus berusaha agar batik tak 

hanya sebagai hasil seni, tetapi juga hasil ekonomi.  

AYO MENCOBA MELAKUKAN 

Membuat Peta Pikiran dari Teks Bacaan 

 Dari teks “Keragaman Ekonomi Jawa Tengah di Berbagai 

Bidang” diatas, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. 

Tuliskan dalam bentuk peta pikiran, lalu ceritakan di depan teman 

temanmu. 

Kumpulkan tulisanmu kepada Bapak/Ibu Guru. 

AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

 

Menuliskan Kegiatan Ekonomi. 

Aktivitas ekonomi terdiri atas tiga bagian ,yaitu produksi, 

distribusi, dan konsumsi. Tuliskan kegiatan produksi, distribusi 

dan konsumsi yang dilakukan oleh usaha-usaha berikut : 
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Tabel 3.1 Kegiatan Ekonomi di Bidang Pertanian 

No Bentuk 

Usaha 

Produksi Distribusi Konsumsi 

1 Bertani Padi    

2 Bertani 

Jagung 

   

3 Bertani Sayur    

4 Budi daya 

Ikan 

   

5 Menjual 

Batik 

   

 

AYO MENILAI KELOMPOK  

Menjelaskan Kegiatan Ekonomi 

Buatlah 3-4 kelompok dan diskusikan bersama kelompokmu 

tentang kegiatan ekonomi di Jawa Tengah! Presentasikan hasil 

diskusi kalian di depan kelas! 
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AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab. 

1. Apakah aku sudah mengamati keragaman ekonomi di 

Indonesia? 

2. Apakah aku dapat menjelaskan keragaman kegiatan 

ekonomi di Indonesia? 

3. Apakah aku dapat menjelaskan keragaman dalam 

masyarakat Indonesia? 
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Materi yang akan dipelajari hari 

ini: 

1. Menyebutkan aktivitas 

ekonomi dalam keluarga 

Sikap yang dikembangkan 

pada pembelajaran 4: 

1. Jujur 

2. Bersahabat 

3. Gemar membaca 

4. Kerja keras 

5. Kerja sama 

6. Tanggung jawab 

7. Komunikatif 

8. Peduli lingkungan 

 

AYO MENGAMATI 
 

Aktivitas Ekonomi dalam Keluarga 

Berapa orang anggota keluarga kalian? Ada ayah, ibu, 

mungkin adik dan kaka. Adakah anggota keluarga yang lain? 

Sebutkan! 

Seluruh  anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang 

harus dipenuhi. Kebutuhan makan, kebutuhan primer, kebutuhan 

Pembelajaran 

4 
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sekunder dan kebutuhan tersier. Tabungan untuk memenuhi 

kebutuhan masa depan juga merupakan hal yang penting, bukan? 

Dengan demikian, keluarga merupakan pemakai (konsumen) 

barang dan jasa. 

 

AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

Mengamati  teks Keragaman Ekonomi Indonesia di 

Bidang Nonpertanian 

 

Kebutuhan hidup manusia yang semakin banyak, tidak 

cukup dipenuhi oleh hasil pertanian. Contoh, untuk membuat 

batik yang akan dijual di pasaran membutuhkan bahan, peralatan 

dan tenaga untuk menciptakan sebuah pakaian batik. Semua 

kegiatan itu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. 

Kegiatan ekonomi ini disebut bidang nonpertanian. 
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AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

 

Menyajikan informasi teks Aktivitas Keragaman 

Ekonomi Indonesia di Bidang Nonpertanian 

1. Aktivitas Ekonomi di Bidang Perdagangan. 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 Bidang Perdagangan 

Jika kalian membutuhkan pensil, dimanakah kalian 

membeli? Ada yang membeli di toko alat tulis, ada pula 

yang membeli di warung. Mengapa kalian tidak membeli 

langsung dari pabrik? Tentu banyak orang yang tidak tahu 

letak pabrik pembuatan pensil. Jika ada yang tahu, jaraknya 

ternyata sangat jauh sehingga sulit mencapainya. Untuk 

menyampaikan barang hasil industri dari produsen kepada 

konsumen, diperlukan suatu kegiatan yang disebut 

perdagangan.  

Dengan adanya perdagangan, konsumen dapat 

memperoleh barang kebutuhannya. Perdagangan 
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merupakan kegiatan ekonomi dalam bentuk jual beli. 

Kegiatan ini menyampaikan barang atau jasa dari produsen 

kepada konsumen. Orang yang menjual atau jasa disebut 

pedagang. Pedagang menjual barang daganganya di pasar, 

toko, warung atau pinggir jalan. Pedagang membeli barang 

dari produsen atau pedagang besar, lalu menjualnya kepada 

konsumen. Pedagang adalah salah satu mata pencaharian 

sebagian penduduk 

2. Aktivitas Ekonomi di Bidang Jasa Transportasi 

 

 

 

                    Gambar 3.2.2 Bidang Jasa Transportasi 

Seperti kita ketahui bahwa sebagian besar kegiatan 

ekonomi yang dilakukan oleh manusia membutuhkan 

transportasi untuk memindahkan barang, manusia dan 

hewan. Artinya setiap transaksi ekonomi yang terjadi 

melibatkan bisnis jasa angkutan. Tanpa adanya jasa 

transportasi maka kegiatan ekonomi akan berjalan sangat 

lambat atau bahkan bisa jadi lumpuh. Contoh aktivitas 

ekonomi di bidang jasa transportasi adalah jasa transportasi 

Andong. Transportasi Andong itu sebuah alat transportasi 
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tradisional di Jawa. Andong memiliki empat roda, dua roda 

dibagian depan dan dua roda dibagian belakang. Masing 

maisng roda memiliki jeruji berjumlah 12 batang untuk 

roda depan, dan 14 jeruji di bagian belakang. Penumpang 

duduk di belakang kusir (supir andong).   

3. Aktivitas Ekonomi di Bidang kuliner 

 

 

 

Gambar 3.2.3 Bidang Kuliner 

Pangan bukan lagi produk konsumsi untuk memenuhi 

kebutuhan biologis. Pangan berubah menjadi sebuah industri 

kuliner yang meberikan tidak hanya cita rasa tapi juga 

kebutuhan lain manusia untuk bersosialisasi maupun 

beraktualisasi. Sebab industri kuliner yang berkembang saat 

ini juga menyediakan ruang bagi konsumen untuk bisa 

berkumpul dengan komunitasnya melalui layanan ruangan 

maupun jasa lainnya. Contoh kuliner yang ada di Surakarta 

yaitu Nasi Liwet. 
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4. Aktivitas Ekonomi di Bidang Pariwisata 

 

 

 

 

 

                    Gambar 3.2.4 Bidang Pariwisata 

Bidang jasa Pariwisata merupakan salah satu peluang bsinis 

potensial di Indonesia. Keindahan alam yang luar biasa 

disertai keragaman dan keunikan budayanya menjadi daya 

Tarik tersendiri bagi wisatawan maupun mancanegara. 

Eksistensi tempat tujuan pariwisata memang secara langsung 

mempengaruhi kelangsungan usaha yang bergerak di bidang 

pariwisata. Sebab, nilai jual mereka adalah Objek Wisata 

tersebut. Contoh aktivitas Ekonomi di Bidang Pariwisata di 

Surakarta yaitu Keraton Kasunan Surakarta. 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 

Menuliskan informasi penting 

 Dari teks “Keragaman Ekonomi Indonesia di Bidang 

Nonpertanian” diatas, tuliskan informasi baru yang kamu 

dapatkan. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Lalu ceritakan 

didepan teman temanmu. Kumpulkan tulisanmu kepada 

Bapak/Ibu Guru. 
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AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

Menuliskan Kegiatan Ekonomi 

 Aktivitas ekonomi terdiri atas tiga bagian, yaitu produksi, 

distribusi, dan konsumsi. Tuliskan kegiatan produksi, diistribusi 

dan konsumsi yang dilakukan oleh usaha usaha berikut. 

Tabel 3.2 Kegiatan Ekonomi di Bidang Non Pertanian 

No Bentuk Usaha Produksi Distribusi Konsumsi 

1 Penjual Nasi 

Liwet 

   

2 Penjual Batik    

3 Transportasi 

Andong  

   

4 Objek Wisata    

5 Penjual Sayur     

 

AYO MENILAI  KELOMPOK  

 

Menjawab pertanyaan Berdasarkan Teks 

1. Apakah fungsi sektor perdagangan bagi keluargamu? 

2. Berikan contoh kegiatan ekonomi yang ada di daerahmu! 

3. Jelaskan yang dimaksud usaha jasa transportasi? 
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AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab. 

1. Apakah aku dapat menyebutkan aktivitas ekonomi dalam 

keluarga? 
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Kekayaan Sumber Energi di 

Indonesia 
Potensi energi surya di Indonesia cukup besar salah satunya 

di pulau Jawa Tengah. Intensitas radiasi matahari bisa 

memberikan 3,5 sampai 4,67 kWh per meter persegi per hari. 

Demikian pula energi air dengan potensi tersebar di berbagai 

kota, dengan total kapasitas 386,32 MW. Untuk biofuel, bisa 

didapat dari jarak, nyamplung, tebu, kapas, ubi kayu, ubi jalar dan 

jagung, yang tumbuh baik di Jawa Tengah. Surya merupakan 

salah satu sumber energi. 

Selain surya, kita dapat menjumpai energi listrik, angina, 

gelombang air laut, minyak bumi dan gas alam. Semua energi 

tersebut tersebar di daerah-daerah Indonesia. Dapatkah kalin 

menyebutkan contoh-contoh sumber energi lainnya yang dimiliki 

negara Indonesia 

 

 

 

Sumber: https://images.app.goo.gl/YTV67PABtZNPcZ8dA 

Subtema 1 

https://images.app.goo.gl/YTV67PABtZNPcZ8dA
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Sub Tema 1 -  Kekayaan Sumber Energi di Indonesia 

 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/ 

kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 

 

IPS 
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AYO MENGAMATI 

Lingkungan Jawa Makin Kritis, Mengapa? 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1.1 Kerusakan Lingkungan 

Materi yang akan dipelajari 

hari ini: 

1. Hubungan Manusia dengan 

Lingkungan  

2. Lingkungan Alam 

3. Manfaat Lingkungan 

Sikap yang dikembangkan pada 

pembelajaran 1: 

1. Religius  

2. Komunikatif 

3. Rasa Ingin Tahu 

4. Tanggung Jawab 

5. Peduli Lingkungan  

6. Peduli Sosial 

7. Jujur 

Pembelajaran 

1 
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Menyikapi kondisi lingkungan Pulau Jawa, makin 

terancam dengan pencemaran lingkungan yang begitu besar. 

Kurangnya pemahaman masyarakat akan menjaga lingkungan 

berakibat tercemarnya lingkungan. Pulau Jawa sendiri termasuk 

pulau yang dihuni dengan penduduk yang padat. Begitu juga 

kerusakan dan pencemaran lingkungan makin dipercepat karena 

meningkatnya aktifitasn manusia dan sifat manusia yang serakah. 

Kerusakan lingkungan di berbagai penjuru daerah di indoesia 

sudah dihadapkan kita mulai banjir, tanah longsor, kekeringanm 

kerusakan ekosistem, kerusakan hutan, pencemaran, permaslah 

sampah dan lain-lain. 

Kondisi lingkungan saat ini memang masih 

memperihatinkan. Akan tetapi, dengan keadaan seperti ini bukan 

berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sampah merupakan 

musuh bagi lingkungan karena mampu menimbulkan dan 

mencemari lingkungan. Lingkungan yang tercemar oleh 

pembuangan sampah akhirnya akan kotor, kumuh, jorok, dan bau 

kemudian akan menimbulkan penyakit, seharusnya pembuangan 

sampah meupakan masalah yang harus di perhtikan secara pokok 

atau utama agar tidak megakibatkan masalah agar tidak 

mengakibatkan masalah yang begitu cukup serius dalam masalah 

lingkungan di Indonesia. Apakah manusia sudah bisa menjaga 

lingkungan dengan bijaksana? 
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AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 
 

Manfaat Lingkungan Alam 
 

Manusia sebagai makhluk yang berakal tidak hanya sebatas 

menggantungkan hidup pada lingkungan, tetapi juga bisa 

memanfaatkan lingkungan untuk mengembangkan kehidupannya. 

Berikut ini adalah beberapa manfaat lingkungan bagi manusia. 

 

 

 

Gambar 1.1.2 Manfaat Lingkungan dari lahan pertanian 

1. Media untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia 

khususnya yang berupa keperluan sandang, pangan, dan 

papan. Contohnya nelayan dapat mengkap ikan hidup di laut, 

kemudian ikan tersebut bisa dijual maupun dimakan sendiri. 

Petani memperoleh sumber penghidupannya 

2. Sumber energi yang diperlukan misalnya membuat listrik 

bertenaga cahaya matahari.  Kemudian sumber mineral yang 

bisa dimanfaatkan kembali untuk membantu kelangsungan 

makhluk hidup, khususnya manusia. 
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3. Tempat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan 

interaksi dan sosialisasi. Melalui proses inteaksi social, 

manusia mampu mencapai kesejahteraan bagi hidupnya. 

Media untuk membentuk ekosistem serta melestarikan flora, 

fauna, dan berbagai sumber alam lainnya yang perlu 

dilindungi. 

4. Lingkungan sebagai tempat tinggal, bagaomana jadinya jika 

tidak ada lingkungan yang bersih dan aman. Mau tinggal 

dimana kita? Tentu yang di ingginkan manusia mempunyai 

lingkungan yang nyaman, bersih, udara yang segar. 

 

AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

Menyajikan Informasi Waduk Gadjah Mungkur 

 

Gambar 1.1.3 Waduk Gadjah Mungkur 

Waduk Gajah Mungkur memiliki luas sekitar 8.800 ha, 

terletak di daerah selatan Wonogiri, Jawa Tengah, berfungsi 

sebagai sumber pasokan air minum  warga masyarakat 

https://rimbakita.com/ekosistem/


 

195 
 

Wonogiri.Waduk Gajah Mungkur dapat mengairi sawah di 4 

kabupaten di sekitar Wonogiri. Jugabisa menghasilkan listrik dari 

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk kota 

Wonogiri. Dengan pasokan listrik dari PLTA, sangat membantu 

menggerakkan roda kehidupan warga dan dapat membendung 

sungai Bengawan Solo, serta berguna untuk mencegah banjir 

tahunan yang sering melanda wilayah tersebut.Tidak sedikit 

warga di 5 kecamatan sekitar Waduk Gajah Mungkur, yang 

berprofesi sebagai nelayan mencari nafkah. Adapula yang 

membudidayakan perikanan darat seperti: ikan nila hitam, ikan 

jambal, ikan gabus, ikan betutu, ikan saga dan udang. 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 
 

Mengamati Jenis Pembangkit Listrik 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang 

memiliki sumber daya energi yang sangat berlimpah. Karena itu, 

jenis pembangkit listrik pun variatif, termasuk pembangkit listrik 

dari energi terbarukan (seperti angin, panas bumi, energi surya, 

dan biomassa). Mayoritas sumber daya energi terbarukan 

merupakan pendatang baru dalam bidang pembangkitan tenaga 

listrik. Dengan demikian, dapat dikatan listrik mempermudah 

kegiatan kita. Ayo jelaskan jenis pembangkit listrik yang kamu 

ketahui dalam tabel seperti berikut. 
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Tabel 1.1 Jenis Pembangit Listrik 

 

AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

 

Buatlah 5 kelompok. Kemudian diskusikan setiap pertanyaan di 

bawah ini! 

1. Apakah air dan listrik sumber energi? Berikan contohnya 

2. Untuk apa sajakah sumber energi air dan listrik dalam 

kehidupan sehari-hari? 

3. Selain sumber energi air dan listrik. Sumber energi apa 

sajakah yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? 

Carilah dari berbagai media buku, internet dan lain-lain. 

Perwakilan kelompok mempresentasikan di depan kelas. 

No Jenis Pembangkit 

Listrik 

Kepanjangan Pengertian 

1. PLTU   

2. PLTN   

3. PLTS   

4. PLTG   

5. PLTA   

6. PLTP   
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AYO MENILAI  KELOMPOK  
 

Carilah informasi tentang sumber daya alam yang dapat 

diperbarui di lingkungan daerahmu. Diskusikan berbagai 

kekayaan alam Indonesia dan bagaimana masyarakat 

memanfaatkannya. Tulislah hasil diskusi di kolom bawah ini 

kemudian presentasikan di depan kelas! 

 

 

 

AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab! 

1. Apakah aku sudah bisa menjelaskan hubungan manusia 

dengan lingkungannya ? 

2. Apakah saya bisa mengenal manfaat lingkungan di Pulau 

Jawa ? 

3. Apakah aku bisa menjelaskan jenis Pembangkit Listrik ? 

4. Apakah aku mampu meemahami informasi tentang Waduk 

Gadjah Mungkur? 

Nama Sumber Daya Alam : …………………………….. 

Manfaatnya : ……………………………………………… 
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AYO MENGAMATI  
 

Mengamati Aktivitas Ekonomi di Kota Surakarta 

Karena banyaknya industri di Surakarta, maka banyak juga 

perdagangan yang terjadi di Surakarta. Salah satunya industri 

batik. Sentra kerajinan batik dan perdagangan batik antara lain di 

Laweyan dan Kauman.  

Materi yang akan dipelajari 

hari ini: 

1. Aktivitas Ekonomi di Kota 

Surakarta 

2. Pengaruh Kondisi 

Geografis Terhadap 

Kegiatan 

3. Sektor Industri 

Perdagangan dan Pariwisata 

Sikap yang dikembangkan pada 

pembelajaran 5: 

1. Kerja Sama 

2. Peduli Lingkungan  

3. Tanggung Jawab 

4. Rasa Ingin Tahu 

5. Peduli Sosial 

6. Jujur 

7. Percaya Diri 

Pembelajaran 

5 
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Pasar Klewer serta beberapa pasar batik tradisional lain 

menjadi salah satu pusat perdagangan batik di Indonesia.  

 

 

 

 

 

      Gambar 1.5.1 Industri Batik 

Perdagangan di Solo berada di bawah naungan Dinas 

Industri dan Perdagangan. ndustri Batik adalah industri terbesar di 

Surakarta. Berdasarkan cara pengolahannya Batik dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

a. Batik Tulis adalah Batik yang motifnya digambar sendiri oleh 

pengrajinnya, maka karena pengrajin selalu membuat motif 

yang berbeda (eksklusif) harga batik tulis pun lebih mahal 

daripada batik cap. 

b. Batik Cap adalah Batik yang pembuatannya yang 

menggunakan cap sebagai motif batik, lalu di warnai dengan 

pewarna bahan, dan dikeringkan. Harga Batik Cap lebih mura 

dibandingkan dengan Batik Tulis. 
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Kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi di daerah tempat 

tinggal kalian! 

AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

 

Teks Bacaan Kondisi Geografis terhadap  

Kegiatan Manusia 

 
Gambar 1.5.2 Kondisi Geografis terhadap Kegiatan Manusia 
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Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia tergantung 

keadaan alam atau kondisi geografis.Hal ini menunjukkan adanya 

keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas 

manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada 

sumber daya alam yang dimiliki daerahnya.Berikut adalah 

beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada 

sumber daya alamnya. 

1. Masyarakat Daerah Pantai 

Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan 

lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat 

indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi 

Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang 

terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi 

utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. 

2. Masyarakat Daerah Laut 

Potensi laut Indonesia sangat besar. Hal ini karena sebagian 

besar wilayah Indonesia adalah lautan. Kegiatan ekonomi 

bisa berupa pertambangan, perikanan atau wisata bahari. 

Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, 

mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. 

Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak 

bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata 

bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan 
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keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan 

bawah laut seperti di Raja Ampat Papua, Bunaken Sulawesi 

Utara, dan lain-lain. 

3. Masyarakat Daerah Sungai 

Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. 

Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber 

air bagi kehidupannya. Namun bagi sebagian orang yang 

lainnya, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan 

bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke 

sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi 

masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang juga 

memanfaatkan sungai sebagai pedagang dengan mendirikan 

pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai 

Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas 

perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi 

objek wisata. 

4. Masyarakat Daerah Dataran tinggi 

Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki 

ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. 

Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan 

buah-buahan. Oleh karena itu kegiatan ekonomi di dataran 

tinggi diantaranya petani perkebunan . Selain sebagai lahan 

pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok 
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untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada 

umunya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. 

Contohnya adalah Dataran Tinggi Dieng, di Wonosobo Jawa 

Tengah. 

5. Masyarakat Daerah Dataran Rendah 

Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang 

memiliki ketinggian antara 0-200 meter di atas permukaan 

laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga 

dimanfaatkan sebagi lahan pertanian. Selain itu, juga 

dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan 

perumahan. 

 

AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

Menyajikan Informasi Museum Danar Hadi 

 

Gambar 1.5.3 Museum Danar Hadi 

Salah satu museum yang terkenal di kota Surakarta yang 

menyajikan berbagai jenis batik.  Museum ini bernama Museum 
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Batik Danar Hadi. Berlokasi di jalan utama Kota Solo, jalan 

Slamet Riyadi. Museum yang didirikan sejak tahun 1967 ini 

menyuguhkan koleksi batik kualitas terbaik dari berbagai daerah 

seperti batik asli keraton, batik China, batik Jawa Hokokai (batik 

yang terpengaruh oleh kebudayaan Jepang), batik pesisir (Kudus, 

Lasem dan Pekalongan), batik Sumatera dan berbagai jenis batik 

lainnya. Museum ini memiliki koleksi kain batik mencapai 1000 

helai dan sudah diakui MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai 

museum dengan koleksi batik terbanyak. Pengunjung dapat 

melihat proses pembuatan batik bahkan bisa mengikuti workshop 

pembuatan batik secara langsung. Museum Danar Hadi dijadikan 

industri pariwisata untuk tourist dari berbagai negara maupun 

warga Indonesia untuk belajar dan menegnali berbagai jenis batik 

yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 

Melakukan Wawancara 

Banyak sekali terdapat aktivitas ekonomi di kota Surakarta 

salah satunya industry perdagangan batik. Sebutkan apa sajakah 

bentuk bentuk aktivitas yang ada di tempat tinggal kalian? 

Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya 

kepada narasumber yang ada di sekitr kalian. Kalian dapat 

bertanya kepada orang tua, Bapak/ Ibu Guru atau orang lain yang 
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ada di sekitar kalian. Buatlah format wawancara seperti di bawah 

ini! 

Laporan Hasil Wawancara 

Tanggal Wawancara : 

Nama Narasumber  : 

Jawaban : 

 

AYO MEMBIMBING KELOMPOK  
 

Mencari Aktivitas Ekonomi di Daerah Tempat Tinggal 

Baca kembali teks “Kondisi Geografis terhadap Kegiatan 

Manusia” 

1. Kelompokkan aktivitas ekonomis tersebut tersebut 

berdasarkan lingkuan yang sesuai 

2. Tuliskan pada kolom yang tersedia! 

3. Buatlah 3-4 kelompok, kemudian diskusikan bersama 

kelompokmu 
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Tabel 1.2 Aktivitas Ekonomi 

Daerah 

Pantai 

Daerah 

Laut 

Daerah 

Sungai 

Daerah 

Dataran 

Tinggi 

Daerah 

 Dataran 

Rendah 

     

     

     

 

AYO MENILAI KELOMPOK  
 

Carilah informasi tentangaktivitas ekonomi dari sector 

Industri Pariwisata di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. 

Tulislah hasil diskusi di kolom bawah ini kemudian presentasikan 

di depan kelas! 

 

 

 

 

 

Lokasi Industri Pariwisata : 

………………………………………………………… 

Menyajikan tentang : 

………………………………………………………… 



 

207 
 

AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung 

jawab! 

1. Apakah aku sudah bisa menjelaskan pengaruh kondisi 

geografis  

terhadap kegiatan manusia ? 

2. Apakah aku bisa menyebutkan aktivitas ekonomi di 

kota Surakarta ? 

3. Apakah aku bisa menjelaskan aktivitas ekonomi di 

sektor industri perdagangan  ? 

4. Apakah aku bisa menjelaskan aktivitas ekonomi di 

sektor industri pariwisata  ? 
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Pemanfaatan Kekayaan Alam di 

Indonesia 

Sumber daya alam memiliki peran dalam pemenuhan 

kebutuhan manusia. Untuk memudahkan penelitian angkat, 

penggunaan sumber daya alam yang dimiliki oleh asal, yaitu 

biologis dan non-biologis.Sumber daya alam hayatiadalah 

Sumber Daya Alam yang berasal dari organisme hidup, atau 

berhubungan dengan makhluk hidup. 

Gambar: https://images.app.goo.gl/uXS5qppj9kdUcvBK6 

Pernahkah kalian memperhatikan ibumu makanan seperti 

ikan dan ayam di dapur? Ikan dan ayam dapat dijadikan makanan 

sebagai lauk pauk untuk memenuhi kebutuhan makanan. Bahkan 

sumber daya alam hewani bisa binatang liar atau hewan yang 

dapat dibudidayakan. Pemanfaatan dapat sebagai penolong 

manusia pekerjaan berat, seperti kerbau dan kuda atau sebagai 

Subtema 2 

https://images.app.goo.gl/uXS5qppj9kdUcvBK6
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sumber makanan, seperti unggas dan ternak. Untuk 

memaksimalkan potensinya, manusia membangun sistem 

peternakan, dan juga perikanan, untuk lebih memberdayakan 

sumber daya hewan. Dapatkah kalian menyebutkan pemanfaatan 

alam di Indonesia yang lain? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Tema 2 Pemanfaatan 

Kekayaan Alam di Indonesia 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari 

tingkat kota/ kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 

 

IPS 
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Materi yang akan dipelajari 

hari ini: 

1. Sumber Daya Alam 

2. Pemanfaatan 

Sumber Daya Alam 

di Pulau Jawa 

3. Persebaran Sumber 

Daya Alam di Pulau 

Jawa 

Sikap yang dikembangkan 

pada pembelajaran 1 : 

1. Rasa Ingin Tahu 

2. Peduli Sosial  

3. Peduli Lingkungan  

4. Percaya Diri 

5. Kerja Sama 

6. Jujur 

7. Tanggung Jawab  

8. Komunikatif 

Pembelajaran 

1 
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AYO MENGAMATI 

 

Mengamati Keunikan Rumah Adat di Jawa 

Bacalah teks berikut! 

Menjaga Sumber Daya Alam 

Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang 

berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia, Sumber daya alam terbagi menjadi dua 

jenis yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non 

hayati. Sementara berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi 

menjadi tiga macam yakni sumber daya alam kekal, sumber daya 

alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbari. 

Pada pembelajaran 

sebelumnya, telah kalian ketahui 

bahwa sumber daya alam yang dapat 

diperbarui merupakan sumber daya 

alam yang tidak dapat dihasilkan 

kembali.  

 

Gambar 2.1.1 Hasil Beras Delanggu 
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Lalu apa saja sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 

merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan 

kembali setelah digunakan atau jumlahnya terbatas. Apa saja 

contohnya? Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, gas alam 

dan berbagai macam tambah. Oleh karena itu kita sebagai 

manusia perlu menjaga sumber daya alam tersebut agar bisa 

digunakan untuk generasi berikutnya. 

 

AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

 

Persebaran Sumber Daya Alam di Indonesia 

Agar lebih memahami persebaran sumber daya alam, 

bsalah teks di bawah ini dengan seksama. 

Persebaran Sumber Daya Alam di Indonesia 

Persebaran sumber daya alam di Indonesia di golongkan 

menjadi 2 yaitu persebaran sumber daya alam hayati dan 

persebaran sumber daya alam barang tambang. 
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Sumber daya alam hayati Sumber daya alam hayati terdiri 

dari sumber daya alam hewani dan nabati. 

Gambar 2.1.2 Peta Persebaran SDA Nabati 

Sumber daya alam nabati; Indonesia adalah Negara yang 

kaya akan sumber daya alamnya. Dianugerahi tanah yang subur 

sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan sempurna di wilayah 

Indonesia. Wilayah Flora di Indonesia meliputi hutan tropis, 

hutan musim, stepa dan sabana. 

 
Gambar 2.1.3 Peta Persebaran SDA Hewani 



 

214 
 

Sumber daya alam hewani, pada umumnya wilayah 

persebaran fauna di Indonesia dibagi 3 wilayah yaitu wilayah 

Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, Indonesia 

bagian Timur. Ketiganya di batasi oleh Wallace dan garis Weber. 

Bagian Barat lebih cenderung mengikuti ragam hewan Asia, 

sedangkan bagian Timur mengikuti ragam hewan Australia. Ciri-

ciri kasus hewan Indonesia terdapat pada wilayah bagian Tengah. 

 
Gambar 2.1.4 Peta Persebaran SDA Tambang 

Minyak bumi; berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau-

danau, teluk-teluk, rawa-rawa, dan laut dangkal setelah mati 

mikroplakton berjatuhan dan mengendap di dasar laut kemudian 

bercampur dengan sedimen. Daerah-daerah penghasil minyak 

bumi di Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Pulau jawa: Cepu, Cirebon, dan Wonokerto. 

b. Pulau Sumatra: Palembang dan Jambi. 

c. Pulau Kalimantan: Pulau Tarakan, pulau Bunyu, dan Kutai. 
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d. Pulau Papua: Sorong. 

Gas alam merupakan campuran beberpa hidrokarbon dengan 

kadar karbon kecil yang digunakan sebagai bahan bakar. Ada dua 

macam gas alam cair yang diperdagangkan yaitu LNG (Liquified 

Natural Gas) dan LPG (Liquified Petroleum Gas). Batu bara; 

terbentuk dari tumbuhan yang tertimbun hingga berada dalam 

lapisan batu-batuan sediman yang lain. Proses pembentukan batu 

bara disebut inkolent yang terbagi menjadi dua yaitu proses 

biokimia dan proses metamorfosis. Daerah tambang batu bara di 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Ombilin: dekat Sawahlunto (Sumatra Barat) 

b. Bukit asam: dekat Tanjung Enim (Palembang) 

c. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan 

(pulau laut/sebuku) 

d. Jambi, Riau, Aceh, dan Papua. 

Sumber daya logam atau bahan galian yaitu: 

a. Timah, daerah penghasil timah di Indonesia adalah pulau 

Bangka dan Belitung. 

b. Tembaga terdapat di Tirtomogo, Wonogiri. 

c. Bauskit terdapat di Pulau Bintan dan Pulau Kayan (Riau) 
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d. Nikel, daerah penghasil Nikel adalah Pomala (Sulawesi 

Tenggara) 

Sumber daya alam non logam atau bahan galian bijih yaitu: 

a. Gamping, daerah penghasil gamping adalah Pegunungan 

Seribu. 

b. Batu pualam, daerah penghasil batu pualam adalah 

Trenggalek, Jawa Timur. 

c. Belerang, daerah penghasil belerang adalah Garut 

(pegunungan telaga Bodas) 

d. Fosfat, daerah penghasil fosfat adalah Cirebon. 

e. Pasir Kuarsa, daerah penghasil pasir kuarsa adalah Banda 

Aceh 

f. Mangan, daerah penghasil mangan adalah Kliripan 

(Yogyakarta). 

g. Kaolin, daerah penghasil kaolin adalah disekitar Pegunungan 

Sumatra. 

Hasil tambang lain yang ada di Indonesia ada 3 (tiga) jenis yaitu: 

a. Asbes, daerah penghasil asbes adalah Halmahera, Maluku, 

diolah di Gresik. 

b. Grafit daerah penghasil grafit adalah Payakumbuh dan sekitar 

Danau Singkarak. 



 

217 
 

c. Platina (masputih) daerah penghasil platina (mas putih) di 

Pegunungan Verbeek Kalimantan. 

Walaupun suatu negara memiliki Sumber daya alam yang 

berlimpah, belum tentu hal itu dapat memberikan manfaat besar 

bagi penduduknya jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa fakta 

telah menunjukkan bahwa negara-negara yang kaya sumber daya 

alamnya masih tertinggal keadaan ekonominya jika dibandingkan 

dengan negaranegara lain yang justru sumber daya alamnya 

terbatas. Sebagai contoh, negara Korea Selatan memiliki luas 

wilayah dan kekayaan alam yang terbatas, tetapi Korea Selatan 

menjadi negara maju di dunia, lebih maju dari Indonesia yang 

memiliki Sumberdaya alam yang melimpah ruah. Oleh karena itu, 

pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara maksimal 

dengan berbagai upaya. 

Kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber 

daya alam di Indonesia. Bersama teman kalian, ayo ceritakan 

berbagai kekayaan sumber daya alam, baik hayati maupun non 

hayati di daerah kalian! 
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AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

 

Menyajikan Informasi Agrowisata Sapi Perah Boyolali 

Gambar 2.1.5 Ikon Boyolali 

Siapa yang tidak kenal Kota Boyolali di Jawa Tengah? 

Tapi tahukah kamu, kalau Boyolali punya julukan “Kota 

Susu”.Salah satu produk unggulan berbahan dasar susu yang 

sukses dijadikan usaha masyarakat kota ini adalah Keju, yang 

juga berhasil hingga ke pasar mancanegara seperti Eropa. Selain 

itu, ada pula yang mengolah hasil susu perah menjadi bermacam-

macam olahan seperti yogurt, dodol susu, dan tahu susu. 

Dengan dikenal sebagai 'Kota Susu' tidak lengkap jika 

tidak ada pertenakan sapi. Konon katanya, pada zaman dahulu 

penduduk di Kota Boyolali hampir semua memiliki peternakan 

sapi atau seekor sapi yang bisa dijadikan sebagai mata 

pencaharian dengan berjualan susu sapi murni dan bisa kalian 



 

219 
 

temui penjual susu segar siap minum yang telah dikemas 

menggunakan plastik atau botol di setiap pagi dan di hampir 

setiap sudut Kota Boyolali. Bahkan karena produksi susunya yang 

melimpah, Kota ini juga mendapat julukan 'New Zealand van 

Java'.Tak lengkap jika ke Boyolali tetapi tidak ikut terjun 

langsung untuk memerah sapi dan tanpa ada agrowisata Sapi 

Perah. Kota Boyolali juga menyuguhkan sebuah agrowisata sapi 

perah yang dinamakan Agrowisata Sapi Perah Cepogo yang 

terletak di Desa Cepogo. Yuk buruan kesini ! 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 
 

Pemanfaatan Perubahan Energi 

Di kehidupan sehari-hari pasti kalian tidak sadar bahwa, 

kalian memanfaatkan perubahan energi. Tuliskan pemanfaaatan 

energi dengan skema di bawah ini! 

1.  

 

 

2.  

   

3.  

Energi 

Matahari 

Energi 

Surya 

Pembangkit 

Listri Tenaga 

Surya 
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AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

 

Apa kalian tahu sungai Bengawan Solo? Sungai 

tepanjang di pulau Jawa. Dan apa kalian tau juga pohon beringin 

di Keraton Yogyakarta. Sungai dan pohon merupakan salah satu 

unsur lingkungan. Keduanya memiliki banyak manfaat. 

Amatilah gambar berikut! 

 

Sumber:https://images.app.goo.gl/vexniY7sDpYiCuAE7 
    

 

 

 

 

Sumber: https://images.app.goo.gl/iiiwxdQ7NCSe2PJr6 
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Berdasarkan gambar di atas manfaat apa saja yang dimiliki sungai 

dan pohon sebagai unsur lingkungan. Buatlah kelompok dan 

diskusikan Manfaat sungai dan pohon bagi kehidupan manusia. 

Kemudian tuliskan kolom bawah ini! 

Tabel 2.1 Manfaat Sungai dan Pohon 

No Manfaat Sungai bagi 

Manusia 

Manfaat Sungai bagi 

Pohon 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

AYO MENILAI KELOMPOK  

 

Ceritakan tentang pemanfaatan sumber daya baik hayati maupun 

non hayati dalam kegiatan ekonomi di tempat tinggal kalian. 

Kalian dapat bertanya dengan orang tua atau Bapak/ Ibu guru, 

kemudian buatlah tulisan yang memuat semua informasi. 
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Tulislah sumber daya baika hayati maupun non hayati yang ada di 

sekitar daerahmu! 

 

 

 

AYO MENGKOMUNIKASIKAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab! 

1. Apakah saya bisa menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam? 

2. Apakah saya bisa menjelaskan persebaran sumber daya alam 

di 

Indonesia? 

3. Apakah saya bisa menjelaskan pemanfaatan sumber daya 

alam? 

4. Apakah saya bisa memahami teks tentang 

Agrowisata Sapi Perah Boyolali? 
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Materi yang akan dipelajari 

hari ini: 

1. Kekayaan Sumber 

Daya Alam di Pulau 

Jawa 

2. Pemanfaatan Sumber 

Daya Alam 

Sikap yang dikembangkan pada 

pembelajaran 4 : 

1. Rasa Ingin Tahu 

2. Kerja Sama 

3. Gemaar Membaca 

4. Peduli Lingkungan 

5. Komunikatif 

6. Disiplin  

7. Peduli lingkungan 

8. Jujur  

9. Tanggung Jawab 

Pembelajaran 

4 
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AYO MENGAMATI  
 

Mengamati Sumber Daya Alam di Pulau Jawa 

Bacalah teks berikut! 

Sumber Daya Alam di Pulau Jawa 

 

Gambar 2.4.1 Kebun The Kemuning Karanganyar 

Sebagai salah satu wilayah Nusantara Indonesia, Jawa 

mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan pulau-pulau 

besar lainnya.  Dilihat secara sumber daya alam, pulau Jawa 

memiliki beberapa sumber daya yang memang cukup bernilai 

bagi pembangunan. 

Danau di Pulau Jawa pada umumnya merupakan tipe 

waduk atau buatan seperti Jatiluhur, Saguling, Cirata, Sempor, 

Gajah Mungkur hingga Jatigede. Waduk-waduk ini memiliki 
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multifungsi seperti untuk menyimpan/mengatur air, pengairan 

sawah, perikanan, pencegah erosi dan banjir hingga untuk 

pariwisata. Air tanah di Pulau Jawa banyak dimanfaatkan untuk 

kepentingan rumah tangga dan industri serta pertanian. Sumber 

daya alam Pulau Jawa lainnya adalah sumber daya hutan tropis 

dan musim. Luas hutan di Jawa tinggal 10% terdiri dari hutan 

tropik 5% dan sisanya hutan musim/produksi. Luas hutan 

minimal untuk perlindungan di kawasan sekitar adalah 30%. Ini 

artinya kondisi hutan di Jawa masuk dalam kategori kritis 

khususnya dalam hal penyediaan air.  

Sumber daya alam mineral juga tersebar di Jawa 

diantaranya minyak bumi, gas alam, gamping dan kaolin. 

Mineral-mineral ini menjadi dasar pembangunan wilayah 

setempat seperti industri kilang minyak, petrokimia, semen dan 

keramik.  Kawasan Cibinong, Indramayu, Cirebon, Cilacap, 

Gresik dan lainnya dicirikan dengan mineral tadi. Mineral logam 

mulia seperti emas dan perak ada di Banten Selatan yaitu Cikotok 

dan Cirotan. Bijih mangan yang menjadi bahan dasar batu baterai 

dan campuran besi baja terdapat di Tasikmalaya, Cikotok dan 

Cibadong. Sementara mangan di Jawa Tengah terdapat di Kulon 

Progo Pasir besi di Jawa membentang di sepanjang pantai selatan 

mulai dari Pelabuhan Ratu sampai Cilacap. Pasir besi ini 

merupakan bahan campuran pembuatan semen dan baja. 
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Sumber daya pertanian pulau Jawa paling utama adalah 

padi. Saat ini Jawa sudah bisa swasembada beras. Daerah 

lumbung padi Jawa diantaranya Karawang, Priangan Timur dan 

Yogyakarta. Kegiatan peternakan juga banyak dilakukan mulai 

dari peternakan sapi perah, sapi daging, unggas dan lainnya. 

Daerah peternakan sapi terkenal diantaranya di Pangalengan 

untuk sapi perah dan Madura untuk sapi daging. Sumber daya 

perikanan terdiri dari perikanan air tawar seperti budidaya mujair, 

lele, mas, gurame hingga udang. Untuk sumber daya ikan laut 

banyak terdapat di pantai-pantai seperti Pelabuhan Ratu, 

Pangandaran, Cirebon, Parangtritis dan Pacitan. Sumber daya 

perkebunan di Jawa paling utama adalah teh dan tebu. Teh 

berlokasi di daerah dataran tinggi seperti Puncak Bogor, Taraju 

Tasikmalaya, Kulonporogo Yogyakarta dan Majalengka.  Sumber 

daya alam lainnya yang tak kalah penting adalah bahan material 

pasir dan batu yang berasal dari endapan erupsi gunung api 

seperti Merapi dan Kelud.  

AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK  

 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita 

serta mempengaruhi perkembangan kehidupan secara langsung 

maupun tidak. Hubungan manusisa dan lingkungan sangat erat, 
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karena apabila lingkungan bersih maka kehidupan terasa nyaman, 

namun sebaliknya jika lingkungan tersebut kotor/kumuh, pasti 

hidup kurang asri. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa 

masalah lingkungan sebagai akibat dari ulah manusia juga. Ini 

memaknai manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam 

(SDA) menimbulkan perubahan terhadap ekosistem sehingga 

akan mempengaruhi sumber daya alam itu sendiri. Pemanfaatan 

sumber daya alam melebihi ambang batas daya dukung lahan 

bahkan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya sampai 

mendorong terjadinya kerusakan lingkungan.  

Sebelum saya jelaskan hak dan kewajiban terhadap 

lingkungan, pada ulasan terakhir kami telah membahas mengenai 

pengertian hak dan kewajiban warga negara Indonesia jadi bagi 

yang penasaran tentang hak hak maupun kewajiban silahkan 

kunjungi disana. Beberapa hak kita terhadap lingkungan dan 

sumber daya alam antara lain:  

1. Menikmati lingkungan segar 

2. Menggunakan energi alternatif 

3. Memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan untuk 

minum, mandi, pengairan sawah, sungai dan pembangkit 

tenaga listrik 



 

228 
 

4. Memperoleh apa yang dibutuhkan. Tumbuhan dan hewan 

sebagai penyedia pemenuhan kebutuhan nabati dan 

hewani.  

Beberapa kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan 

adalah:  

1. Memelihara kebersihan lingkungan. Kewajiban kita terhadap 

lingkungan dengan menjaga kebersihan sekitar, contoh; tidak 

membuang sampah sembarangan 

2. Melakukan reboisasi bagi hutan gundul. Sudah 

menjadi kewajiban warga negara dalam melestarikan 

lingkungan apalagi Indonesia merupakan paru-paru dunia 

dimana hutan harus terjaga dengan baik 

3. Menggunakan sumber daya alam secara tidak berlebihan 

4. Menghemat bahan bakar dan listrik 

5. Menggunakan Jenis kendaraan yang ramah lingkungan 

6. Melakukan pembibitan tanaman maupun tumbuhan jenis 

unggul.  

Jadi mulailah amati lingkungan sekitarmu, kemudian 

identifikasikan usaha-usaha pelestarian lingkungan/sumber daya 

alam yang bisa kita lakukan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? 

 

Sumber: https://pelajarancg.blogspot.com/2018/07/hak-dan-kewajiban-

terhadap-pelestarian-lingkungan-beserta-sumber-daya-

alam.html 

https://pelajarancg.blogspot.com/2018/07/hak-dan-kewajiban-terhadap-pelestarian-lingkungan-beserta-sumber-daya-alam.html
https://pelajarancg.blogspot.com/2018/07/hak-dan-kewajiban-terhadap-pelestarian-lingkungan-beserta-sumber-daya-alam.html
https://pelajarancg.blogspot.com/2018/07/hak-dan-kewajiban-terhadap-pelestarian-lingkungan-beserta-sumber-daya-alam.html
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AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

 

Potensi Sumber Daya Alam Pegunungan 

 
Gambar 2.4.2 Gunung Merapi 

Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi 

paling aktif di Jawa, bahkan di Indonesia. Lereng selatan Gunung 

Merapi termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sleman, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Sedangkan lereng lainnya merupakan 

bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Magelang (sisi 

barat), Boyolali (utara dan timur), serta Klaten (tenggara). 

Gunung ini sangat berbahaya karena menurut catatan modern 

mengalami erupsi setiap dua sampai lima tahun sekali dan 

dikelilingi oleh permukiman yang sangat padat. Sejak tahun 1548, 

gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Erupsi
https://id.wikipedia.org/wiki/1548
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Saat terjadi erupsi gunung berapi yang letusannya cukup 

dahsyat, tentu bisa membuat orang-orang di sekitarnya cemas dan 

ketakutan. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi penduduk di 

wilayah Gunungapi sebagai pemanfaat atau pengguna 

sumberdaya alam tersebut? Tetapi ada hikmah yang bisa kita 

ambil dari bencana alam semesta ini. Manfaat gunung berapi bagi 

manusia bisa membantu berbagai lini kehidupan, antara lain : 

1. Pertama dan paling penting adalah sebagai sumber air 

2. Abu vulkanis yang dikeluarkan gunung api saat terjadi erupsi 

atau letusan dapat menyuburkan tanah pertanian karena 

banyak mengandung unsur hara tanaman. 

3. Dapat menghasilkan bahan mentah, terbentuk dari keluarnya 

magma dari dalam bumi. Magma yang menuju permukaan 

bumi banyak membawa mineral logam, dan barang tambang 

lainnya. 

4. Material yang dikeluarkan gunung api saat terjadi letusan yang 

berupa pasir, kerikil, batu-batu besar, semuanya merupakan 

mineral industri yang dapat digunakan untuk bahan bangunan. 

5. Sebagai objek wisata, mereka bisa membuka usaha yang 

cocok diberikan untuk para pendaki gunung atau wisatawan. 

https://www.liputan6.com/global/read/3623592/5-letusan-gunung-berapi-paling-mematikan-di-dunia-2-di-antaranya-di-indonesia
https://www.liputan6.com/global/read/3623592/5-letusan-gunung-berapi-paling-mematikan-di-dunia-2-di-antaranya-di-indonesia
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Oleh karena itu, untuk terus mendapatkan manfaat dari gunung 

berapi ini, setiap manusia harus menjaga kelestariannya dan tidak 

sembarangan merusak alam. 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 
 

Melakukan Wawancara 

Salah satu kewajiabn manusia adalah menjaga lingkungan 

alam. Begitu juga tanaman yang memberikan manfaat bagi 

manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya 

tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh 

sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan 

menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Apa saja 

tanaman yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia di 

daerah tempat tinggalmu? Carilah jawabanpertanyaan tersebut 

dengan bertanya kepada narasumber di sekitar kalian.  Buatlah 

laporan hasil wawancara kalian dalam bentuk berikut. 

Laporan Hasil Wawancara 

Tanggal Wawancara :  

Nama Narasumber    : 

Jawaban                    :  

Tulislah kesimpulan kalian di buku tugas. 
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AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

 

Merangkum Pemanfaatan Sumber Daya Alam Mineral 

dan Pertanian 

1. Diskusikan dengan kelompokmu, tentang teks “Sumber Daya 

Alam di Pulau Jawa”. 

2. Ambillah tentang sumber daya alam mineral dan pertanian, 

kemudian tuliskan pada kolom di bawah ini. 

3. Hasil diskusi bisa di presentasikan di depan kelas bersama-

sama. 

SDA MINERAL DAN PERTANIAN 

 

 

 

 

Sebutkan pemanfaatan 

sumber daya alam 

mineral dan pertanian di 

pulau Jawa? 

Daerah mana saja 

yang memilki SDA 

mineral dan 

pertanian di pulau 

Jawa? 
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AYO MENILAI KELOMPOK  

 

Membuat Kliping 

1. Carilah gambar sumber daya alam dan manfaatnya di daerah 

tempat tinggalmu. 

a. Hasil Pertanian  

b. Hasil Perkebunan 

c. Hasil Peternakan 

d. Hasil Perikanan 

e. Hasil Hutan 

2. Carilah manfaatnya dan sertakan gambar (minimal 2).  

3. Setelah semua sudah dikerjakan jadikan kliping. Halaman 

depan terdiri dari : 

• Judul “Sumber Daya Alam dan Manfaatnya di Pulau 

Jawa” 

• Nama Kelompok 

4. Kemudian, tukarkan klipingmu dengan kelompok lain agar 

bisa dinilai dari masing-masing peserta didik! 
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AYO MENGKOMUNIKASIKAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab! 

1. Apakah saya bisa mengidentifikasi pemanfaatan sumber 

daya alam di pulau Jawa? 

2. Apakah saya bisa mengidentifikasi perilaku menunjukkan 

pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber daya 

alam? 

3. Apakah saya bisa bekerja kelompok membuat kliping?  

4. Apakah saya bisa memahami potensi sumber daya alam di 

pegunungan berapi? 
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Materi yang akan dipelajari hari 

ini: 

1. Pemanfaatan Sumber Daya 

Alam 

 

Sikap yang dikembangkan pada 

pembelajaran 5 : 

1. Religious  

2. Kreatif 

3. Disiplin 

4. Komunikatif 

5. Peduli Lingkungan 

6. Gemar Membaca 

7. Cinta Tanah Air 

8. Jujur 

9. Tanggung Jawab 

10. Peduli Sosial 

 

 

 

 

 

Pembelajaran 

5 
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AYO MENGAMATI 
 

Aktivitas dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam 

Amatilah beberapa gambar berikut : 

 

  

 

(1)  (2)                              (3) 

Gambar 5.1 Aktivitas dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam 

 

AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

 

Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

Apakah ada diantara kalian yang bercita-cita menjadi 

seorang peternak? Peternak merupakan profesi yang menjanjikan. 

Apabila ditekuni, kegiatan tersebut mampu memberikan banyak 

ekuntungan. Usaha ternak ada berbagai macam, misalnya ternak 

ayam, ternak bebek, ternak kambing dan ternak sapi.  
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Peternak adalah orang yang pekerjaannya beternak. 

Peternak bekerja menghasilkan barang sesuai hewan yang 

diternaknya. Contoh, hewan ternak ayam menghasilkan daging 

dan telur. Sapi menghasilkan daging, susu dan kulit. Kegiatan 

beternak merupakan kegiatan memelihara  dan 

mengembangkanbiakan hewan ternak. Beternak termasuk 

kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya 

alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat 

diolah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia.  

AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

Amatilah Tabel Informasi Sumber Daya Alam dan Manfaatanya 

berikut ini. 

Tabel 5.1 Hasil pertanian dan manfaatanya 

No Hasil Pertanian Manfaat 

1 Padi  Makanan pokok 

2 Singkong Makanan pokok dan bahan baku 

pembuatan tape 

3 Kedelai Bahan baku tahu dan tempe 

4 Jagung Makanan pokok dan makanan 

ternak 

5 Pisang, pepaya Sumber vitamin dan mineral 
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Tabel 5.2 Hasil peternakan dan manfaatanya 

No Hasil Peternakan Manfaat 

1 Daging kambing, daging sapi Sumber protein hewani 

2 daging ayam dan telur ayam Sumber protein hewani 

3 Susu sapi dan susu kambing Sebagai minuman susu segar dan 

bahan baku susu kemasan 

4 Lebah  Madu  

5 Ulat Sutra Bahan baku kain sutra 

 

AYO MENCOBA MELAKUKAN 

Lakukan diskusi bersama kelompok kalian untuk mengidentifikasi 

berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah tempat 

tinggal kalian , bisa kota, kabupaten, atau provinsi tempat tinggal 

kalian. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut : 

Tabel 5.3 Sumber Daya Alam dan Manfaatnya 

No  Jenis Sumber 

Daya Alam 

Contohnya  Manfaatnya  
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AYO MEMBIMBING KELOMPOK 

 

Diskusikan beberapa pertanyaan berikut bersama dengan 

Kelompok kalian. 

1. Mengapa keasrian di perdesaaan masih terjaga ? 

2. Mungkinkah keasrian di perdesaan rusak? 

3. Dapatkah keasrian terjadi di perkotaaan? 

4. Usaha apa sajakah yang dapat dilakukan agar keasrian terjadi 

perkotaan ? 

 

AYO MENILAI KELOMPOK 

Mengisi Tabel 

Informasi apa yang kalian ketahui dari Sumber Daya Alam dan 

Manfaatnya. Tuliskan dalam tabel yang telah disediakan. 
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Tabel 5.4 Sumber Daya Alam dan Manfaatnya 

No  Gambar Sumber Daya Alam dan 

Manfaatnya 

Penjelasan  

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

AYO MENGKOMUNIKASIKAN  

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab. 

1. Apakah aku bisa mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya 

alam? 
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Pelestarian Kekayaan Sumber Daya 

Alam di Indonesia 

Apakah kalian pernah mengunjungi kebun binatang atau 

taman safari? hewan hewan apa saja yang kalian temukan di 

sana? Sebagian besar hewan yanag ada di kebun binatang atau 

taman safari mungkin jarang kalian jumpai dikehidupan sehari 

hari karena ada yang mulai langka atau bersal dari luar Indonesia. 

Hewan hewan yang ada di Indonesia merupakan bagian dari 

sumber daya alam Indonesia. Adapun keberadaan kebun binatang 

atau taman safari tersebut merupakan bentuk usaha pelestarian 

kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Adakah usaha 

pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang kalian 

ketahui?  

 

 

Subtema 3 
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Sub Tema 3 Pelestarian Kekayaan Sumber 

Daya Alam di Indonesia 

 

 

3.1 Mengidentifkasikan karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4.1    Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang 

dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

IPS 
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Materi yang akan 

dipelajari hari ini: 

1. Usaha Pelestarian 

Kekayaan Hayati 

2. Permasalahan-

Permasalahan yang 

timbul antara 

manusia dan alam 

Sikap yang dikembangkan pada 

pembelajaran 1 : 

1. Religius 

2. Rasa ingin tahu 

3. Gemar membaca 

4. Komunikatif 

5. Peduli Lingkungan 

6. Kreatif 

7. Disiplin 

8. Peduli social 

9. Jujur  

10. Tanggung jawab 

Pembelajaran 

1 
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AYO MENGAMATI  

 

Usaha Pelestarian Kekayaan Hayati 

matilah beberapa gambar berikut 

 

 

 

   

(1)                 (2) 

       

(3)  (4) 

Gambar 3.1 kegiatan apakah saja itu ? 
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AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

 

Amatilah beberapa gambar diatas. Kemudian, 

diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan 

kelompok kalian : 

1. Aktivitas apakah yang ditunjukan oleh gambar nomor (1)?. 

Menurut kalian, apakah manfaat kegiatan tersebut? 

2. Tuliskan pendapat kalian tentang gambar nomor (2)?. 

Bagaimanakah perasaan kalian setelah melihat gambar 

tersebut? 

3. Pernakah kalian melakukan kegiatan pada gambar nomor 

(3)?. Jika pernah ,bersama siapa sajakah kalian 

melakukannya?. Jika belum, mengapa kalian belum 

melakukannya? 

4. Aktivitas apakah yang ditunjukan oleh gambar nomor (4)?, 

benarkah perbuatan orang orang pada gambar tersebut? 

5. Apakah komentar kalian terhadap keempat gambar diatas? 

6. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukan usaha 

pelestarian lingkungan alam?  

7. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukan perilaku 

yang merusak lingkungan alam? 
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8. Jelaskan perilaku dan kegiatan manusia yang bisa berdampak 

positif atau berdampak negative terhadap lingkungan! 

 

AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

 

Bacalah Teks Informasi Permasalahan-Permasalahn 

yang timbul antar Manusia dan Alam. 

Berikut ini adalah masalah masalah yang akan timbul 

apabila manusia tidak dapat menjaga keseimbangan alam. 

1. Permasalahan Sungai Yang Tercemar 

 

 

 

 

            Gambar 3.2 Sungai yang Tercemar 

Selama 5 tahun belakangan ini, setidaknya 64 dari 470 

daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis, hal ini 

disebabakan oleh beberapa hal seperti : 
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▪ Limbah industri yang terkandung berbagai macam zat 

kimia di dalamnya.  

▪ Limbah domestik, seperti limbah rumah tangga yang 

secara sengaja dibuang ke sungai.  

▪ Limbah pertanian 

Untuk mengatasi permasalahan ini, tentu saja dibutuhkan 

kerja sama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta 

pelaku-pelaku industri. Pihak pemerintah wajib untuk 

memberlakukan aturan bentuk penyimpangan sosial baik 

bagi industri atau masyarakat agar jangan sampai membuang 

limbah di sungai. Masyarakat pun harus sadar mengenai 

pentingnya air sungai untuk kehidupan. Selain itu, pihak 

pemerintah juga perlu mengatur pembuangan yang baik agar 

limbah-limbah industri tak mengalir ke sungai-sungai 

setempat. 

2. Banjir 

 

 

 

Gambar 3.3. Banjir 
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Fenomena ini sudah sering terjadi di Indonesia, bahkan di 

kota-kota besar sendiri pun sudah menjadi aktivitas rutin 

yang harus dihadapi. Bahkan tak hanya pada musim hujan, 

pada musim kemarau sekalipun banjir bisa saja terjadi 

beberapa wilayah. Hal ini dikarenakan perkembangan 

wilayah Indonesia yang menyebabkan sistem pembuangan 

air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran 

sungai. Untuk mengatasi ini, pentingnya peran pemerintah 

yang mengelola pembuangan air agar tak menjadi masalah di 

kemudian harinya. Selain itu, peran aktif dan kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sangat 

dibutuhkan. 

3. Pencemaran Udara 

 

 

 

 Gambar 3.4 Pencemaran Udara 

Seiring dengan perkembangan jaman, semakin banyak 

industri dan transportasi yang ada saat ini. Meskipun hal ini 

merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki 

dampak yang buruk bagi lingkungan karena menyebabkan 
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terjadi pencemaran udara. Hal ini berpengaruh pada faktor 

penghambat perubahan sosial budaya terhadap pasokan 

udara bersih yang semakin berkurang. Untuk mengatasi hal 

ini, berikut solusi yang bisa dilakukan. 

▪ Peran Pemerintah yang aktif menggalakkan 

penanaman pohon.  

▪  Mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara 

memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan.  

▪ Pemasangan filter pada cerobong asap pabrik-pabrik.  

▪ Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 

 

4. Permasalahan Sampah Yang Menumpuk 

 

 

           

                  Gambar 3.5 sampah yang menumpuk 

 Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk,membuat 

tingkat konsumsi meningkat dan akhirnya membuat jumlah 

sampah semakin banyak permasalahan hukum di Indonesia 

meningkat. Hal ini lah yang menjadi permasalahan di 

Indonesia, karena belum adanya solusi untuk 
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menganggulanginya. Hal ini tentunya membuat lingkungan 

menjadi kotor dan tentu saja merugikan lingkungan. Nah 

berikut ini solusi yang bisa dilakukan: 

▪ Membuat tempat pembuangan sampah terpadu, yang 

lokasinya agak jauh dari pemukiman warga. 

▪ Penerapan 4R yaitu Replace, reduce, reuse, serta 

recycle.  

▪ Membuat tempat sampah terpisah antara organik dan 

anorganik. 

 

5. Bangunan-Bangunan Liar dan Kumuh 

 

 

 

 

      Gambar 3.6 bangunan liar dan kumuh 

Hal ini sepertinya sering terjadi di kota-kota besar. 

Banyaknya masyarakat serta daerah pemukiman yang sedikit 

membuat bangunan liar dan kumuh ini merajalela di setaip 

sudut kota. Tentu saja hal ini menjadikan pemandangan kota 
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semakin kotor, kumuh, dan tak terawat. Untuk mengatasi ini 

tentu saja harus ada pengurangan mengenai warga-warga 

yang berdatangan untuk menetap di kota besar, pembuatan 

tempat tinggal/ rusun, dan lainnya. 

6. Pencemaran Air Tanah.  

 

 

 

    Gambar 3.7 Pencemaran Air Tanah 

Masalah ini seringkali tentu saja menyebabkan berbagai jenis 

biota air menjadi rusak, mengancam kesehatan penduduk di 

sekitar sumber air, banjir, langkanya air bersih, dan masih 

banyak lainnya. Untuk mengatasinya, berikut ini solusi yang 

bisa dilakukan : 

▪ Membatasi limbah yang bisa mencemari air tanah 

▪ Mengawasi masyarakat serta lembaga-lembaga untuk 

menjaga sumber air.  

▪ Pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup 
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AYO MENCOBA MELAKUKAN 
 

Melakukan Wawancara 

 Saat ini banyak perilaku dan kegiatan orang disekitar 

kalian yang merusak lingkungan alam. Apa sajakah perilaku dan 

kegiatan yang merusak tersebut? Lakukan wawancara untuk 

mengetahui perilaku dan kegiatan yang merusak lingkungan. 

Kalian dapat bertanya kepada orang tua, bapak/ ibu guru, atau 

orang lain yang ada disekitar kalian. Buatlah laporan hasil 

wawancara kalian dalam bentuk seperti berikut. 

Laporan Hasil Wawancara 

Tanggal Wawancara :……………………………………….. 

Tabel 3.1 Data Hasil Wawancara 

 

Tuliskan kesimpulan kalian di buku tugas.  

 

 

No  Nama Narasumber Jawaban  

1   

2   
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AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

 

 Setelah membaca teks informasi di atas, buatlah beberapa 

pertanyaan. Tuliskan pertanyaan kalian pada kartu Tanya seperti 

berikut : 

 

 

 

  

Bersama dengan teman sekelompok kalian, diskusikan kartu 

kartu Tanya milik anggota kalian. Kemudian ,cobalah untuk 

mencari jawabannya. Tandailah beberapa kartu Tanya yang berisi 

pertanyaan yang tidak dapat kalian jawab didalam kelompok. 

Pertanyaan itu akan menjadi bahan diskusi di dalam kelas 

bersama dengan kelompok yang lain. Catat hasil diskusi kelas 

dibuku tugas kalian. 

 

 

Kartu Tanya 

1. …………………………………………………………………

………………………………………  

2. …………………………………………………………………

………………………………………  

3. …………………………………………………………………

…………………………………………………  
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AYO MENILAI KELOMPOK  

 

Mengisi Tabel 

Informasi apa yang kalian ketahui tentang permasalahan-

permasalahan yang timbul antar manusia dan alam. Tuliskan 

dalam tabel yang telah disediakan. 

Tabel 3.2 Mengisi Tabel 

No  Permasalahan  Penjelasan 

dan cara 

mengatasi 

1 

 

 

2 
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3 

 

 

4 

 

 

5 
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AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan pertanyaan berikut dengan jujur dan 

bertanggung jawab. 

1. Apakah aku bisa mengidentifikasikan usaha pelestarian 

kekayaan hayati? 

2. Apakah aku bisa memahami teks informasi yang 

disajikan? 

3. Apakah aku bisa mneyebutkan permasalahn-

permasalahan yang timbul anatar manusia dan alam? 
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Kegiatan Berbasis Proyek 

 

Apakah kalian sudah pernah melihat Batik? Batik merupakan 

ikon budaya Indonesia sekaligus kerajinan yang memiliki nilai 

seni tinggi dan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial, 

budaya, dan adat masyarakat. Di masa dulu masyarakat jawa 

menjadikan keterampilan membatik sebagai sumber mata 

pencaharian mereka. Dapat dikatakan batik Indonesia sudah ada 

sejak zaman Kerajaan Majapahit dan penyebaran Islam di 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtema 4 
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Sub Tema 4 Kegiatan Berbasis Proyek 

 

 

3.1 Mengidentifikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari 

tingkat kota.kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4.1  Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota.kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 
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AYO MENGAMATI 

Mengamati peralatan dan bahan bahan untuk membuat 

batik 

 

 

 

 

     (1)                                        (2)                     (3) 

 

 

 

Materi yang akan kita pelajari 

hari ini : 

1. Membuat Batik 

 

 

Sikap yang dikembangkan 

pada pembelajaran 2: 

1. Religious  

2. Disiplin 

3. Peduli Lingkungan  

 

Pembelajaran 

2 
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                (4)    (5)  

Gambar 2.1 Peralatan dan Bahan Membuat Batik 

 

AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK 

 

Amatilah beberapa gambar diatas. Kemudian, 

diskusikan dengan kelompok kalian. 

Untuk membuat batik tulis ,ada banyak bahan dan alat yang 

diperlukan guna menghasilkan kain batik seperti yang sering kita 

lihat saat ini. Mendapatkan alat dan bahan untuk membuat batik 

tulis sebenarnya tidak serumit saat membuatnya. Alat dan bahan 

yang dibutuhkan sangat sederhana dan banyak dijual dipasaran. 

Uraian Penjelasan Peralatan dan Bahan untuk membuat Batik : 
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1. Kain Mori 

Kain mori merupakan bahan utama untuk 

membuat batik tulis, kain ini berasal dari bahan kapas 

yang telah mengalami proses pemutihan dan memiliki 

klasifikasi khusus. Kain yang bisa digunakan untuk 

bahan batik tentunya adalah kain yang mudah menyerap 

zat-zat pewarna batik. 

2. Canting 

Canting merupakan salah satu alat batik yang 

berfungsi untuk melukis motif batik menggunakan 

malam. Ada banyak sekali jenis canting yang bisa 

digunakan, masing-masing jenis tersebut memiliki fungsi 

yang berbeda, ada yang berfungsi sebagai pembentuk 

pola, berfungsi sebagai isen atau yang lainnya 

3. Malam atau Lilin Batik 

Malam atau lilin batik berfungsi untuk penahan 

warna pada batik sehingga bisa memunculkan pola. Ada 

beberapa jenis malam yang bisa digunakan untuk 

membatik, diantaranya adalah malam klowong, malam 

tembok dan malam bironi. 

Malam klowong digunakan untuk nglowongi atau 

pelekatan pertama pada motif yang sudah dibuat 

(mempertegas pola). Malam tembok digunakan untuk 
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nemboki/ ngeblok/ mengisi bidang yang luas pada 

sebuah pola. Sedangkan malam bironi digunakan untuk 

menutupi warna biru serta isen-sen. 

4. Zat Pewarna 

Untuk pembuatan batik terdapat dua jenis zat 

pewarna yang bisa dipilih, zat pewarna alami dan zat 

pewarna sintetis atau buatan. Masing-masing zat 

pewarna tersebut memiliki keunggulan dan 

kekurangannya masing-masing. Untuk industri batik saat 

ini sebagian pengrajin lebih banyak menggunakan zat 

pewarna sintetis karena lebih praktis, bahan mudah 

didapat, murah dan terdapat banyak pilihan warna. 

5. Wajan dan Kompor Kecil 

Alat ini berfungsi untuk tempat memanasi malam 

yang diletakkan diatas kompor. Wajan kecil yang 

digunakan untuk membatik biasanya terbuat dari 

alumunium ataupun tembaga. 

Kompor kecil, merupakan alat yang berfungsi 

sebagai sumber panas untuk melelehkan malam batik. 

Kompor kecil ini biasanya terdapat stelan yang bisa 

digunakan untuk mengontrol besar-kecilnya api. Pada 

umumnya para perajin biasanya menggunakan jenis 

kompor minyak biasa. 
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6. Gawangan  

Gawangan merupakan salah satu alat batik yang 

berfungsi sebagai penyangga kain saat proses membatik. 

Gawangan batik ini bisa terbuat dari kayu ataupun 

bambu. Untuk para juragan batik jaman dulu biasanya 

memiliki gawangan yang diberi motif hiasan pada 

bagian atasnya. Biasanya berupa ukiran kayu yang 

membentuk motif tertentu seperti naga ataupun motif 

lung-lungan (tumbuhan). 

7. Dingklik  

Dingklik merupakan kursi kecil terbuat dari kayu, 

plastik atau apapun sebagai tempat duduk perajin. 

Biasanya memang proses menggambar batik tulis 

dilakukan dengan cara duduk di bawah, tidak dilakukan 

dengan berdiri sebagaimana yang dilakukan pengrajin 

saat membuat batik cap. 

8. Meja kayu 

Meja kayu sering difungsikan untuk 

meluruskan/meratakan permukaan kain sebelum dibatik. 

Selain itu juga bisa digunakan untuk menggambar pola 

motif batik diatas kain dengan menggunakan pensil. 
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9. Taplak 

Merupakan selembar kain yang digunakan 

sebagai alat untuk alas saat membatik. alas ini 

ditempatkan diantara paha dan kain batik agar tidak 

mengotori pembatik. 

10. Bandul 

Adalah alat pemberat yang digunakan untuk 

menahan kain batik agar tidak mudah bergeser ketika 

sedang dilukis dengan malam. Bandul ini bisa terbuat 

dari kayu, besi atau apapun yang bisa difungsikan 

sebagai pemberat. 

 

AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

 

Bacalah Teks Infomasi cara pembuataan Batik : 

1. Siapkan alat dan bahan untuk membatik seperti: kain 

mori sesuai kebutuhan yang telah diketel (proses 

menghilangkan kanji pada kain dengan cara diuleni 

dalam larutan minyak kacang) dan canting. 

2. Gambar desain di atas kain mori sesuai dengan pola yang 

diinginkan. Dalam istilah perbatikan tahap ini sering 

disebut Nglengreng.  
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3. Panaskan lilin/malam diatas wajan hingga mencair 

sempurna. Suhu maksimal lilin/ malem sekitar 80 derajat 

Celcius. Jadi, harus berhati-hati saat menggunakannya. 

4. Perhatikan posisi duduk saat membatik. Duduklah dengan 

posisi tungku/ kompor batik berada di sebelah 

kanan(kecuali kidal, tungku/ kompor ada di sebelah kiri) 

untuk memudahkan mengambil malem dan 

menggoreskannya ke atas kain mori. 

5. Celupkan canting ke dalam wajan yang terisi oleh malem 

selama sekitar 3 detik sebagai pengesuaian suhu pada 

canting. 

6. Mulailah menggoreskan canting ke atas kain yang telah 

dilengreng (dipola) dengan menggoreskannya dari kiri ke 

kanan sama halnya dengan menulis latin. Hal ini 

dimaksudkan agar mendapatkan goresan yang baik dan 

halus. 

7. Isilah bagian pola yang kosong dengan ornamen-ornamen 

seperti garis-garis arsiran maupun titik-titik. Misalnya 

pada gambar daun mestinya memiliki tulang daun, maka 

daun tersebut akan diisi garis sesuai dengan kebutuhan. 

Tahap ini biasa disebut dengan istilah Isen-isen. 
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8. Tahap nembok artinya mengeblok bagian kain yang tidak 

ingin terkena warna. Namun, tahap ini dilakukan apabila 

dibutuhkan warna awalnya. 

9. Tahap pencelupan warna. Biasanya menggunakan 

pewarna sintesis napthol dan indigosol. diperlukan 

beberapa kali celupan untuk memunculkan warnanya. 

10. Tiriskan kain yang telah dicelup dan diamkan agar 

warnanya dapat meresap dengan maksimal pada serat 

kain. 

11. Rebus kain dalam air mendidih 100 derajat Celcius untuk 

melirihkan lilin/ malem yang menempel pada kain untuk 

memunculkan motif yang telah didisain. tahap merebus 

ini disebut nglorod. 

12. Cuci kain batik dengan air bersih untuk menghilangkan 

sisa-sisa lilin/ malem yang masih menempel. Kemudian, 

jemurlah dengan angin-angin dan hindari terkena panas 

sinar matahari langsung. 
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AYO MENCOBA MELAKUKAN 

 

Mencoba Membuat Batik 

Setelah kalian mengetahui peralatan dan bahan serta sudah 

memahami cara pembuatan Batik, buatlah batik tulis dengan 

kelompok kalian. Kalian dapat bertanya kepada orang tua atau 

langsung datang ke tempat pembuatan Batik di sekitar kalian. 

Mengisi Tabel Langkah-Langkah Proses Pembuatan 

Batik 

Isilah Tabel berikut Langkah-Langkah proses pembuatan 

Batik tulis : 

 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah proses pembuatan Batik tulis 

No Langkah-Langkah 

1  

2  

3  

4  

5  
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Tulislah tabel Langkah-Langkah proses pembuatan Batik di 

buku tugas. 

AYO MENILAI KELOMPOK  

 

Menilai Hasil Batik yang sudah di buat. 

 Setelah selesai membuat Batik selama waktu yang 

diberikan oleh guru kemudian, kumpulkanlah batik yang telah 

kalian buat ke Guru Kelas untuk dinilai. Dan kalian juga bisa 

melihat hasil batik dari kelompok lain dan dapat mengetahui batik 

apa yang kelompok lain buat. 

AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab! 

1. Apa aku bisa mnegetahui peralatan dan bahan untuk 

membuiat batik? 

2. Apa aku bisa mengetahui langkah langkah untuk membuat 

batik? 

3. Apakah aku bisa membuat batik? 
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Materi yang akan kita pelajari 

hari ini : 

1. Mengunjungi Pasar Batik di 

Klewer 

 

Sikap yang dikembangkan 

pada pembelajaran  6 : 

1. Religious  

2. Rasa Ingin Tahu 

3. Peduli Lingkungan 

 

AYO MENGAMATI  

Mengamati Pasar Klewer di Surakarta 

 

 

 

 

Gambar 6.1 Pasar Klewer di Surakarta 

Apakah kalian pernah mengunjungi Pasar Klewer di 

Surakarta? Pasar Klewer adalah pasar pasar tekstil terbesar di 

Pembelajaran 

6 
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Kota Surakarta. Pasar yang letaknya bersebelahan dengan 

Keraton Surakarta ini juga merupakan pusat perbelanjaan Kain 

Batik yang menjadi rujukan para pedagang dari Yogyakarta 

,Surabaya, Semaranf dan kota kota lain di Jawa. Bangunan pasar 

dua lantai ini menampung 1.467 pedagang dengan jumlah kios 

sekitar 2.064 unit. Pasar klewer tidak hanya sebagai pusat 

perekonomian, tetapi juga tujuan wisata dan symbol kota 

Surakarta. 

AYO MENYAMPAIKAN TUJUAN DAN 

MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK  
 

Mengetahui Jenis Barang apa saja yang dijual di pasar 

Klewer 

Pasar Klewer menyediakan berbagai macam jenis kain dan 

pakaian mulai dari pakaian anak-anak, dewasa, orang tua, pakaian 

resmi, pakaian sekolah, pakaian kemeja wanita dan pakaian 

santai. Selain itu ada kaos ,jaket, dasi, kain bahan katun hingga 

sutra. Namun, yang mneonjol di Pasar Klewer adalah adanya 

berbagai macam batik. Di antaranya batik tulis solo, batik cap, 

batik antik Keraton, batik pantai Keraton solo dan batik putri 

solo. Selain itu ada berbagai jenis batik dari Yogyakarta 

,Pekalongan, Banyumas, Madura, Betawi dan kota kota lainnya. 
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Dipasar ini juga tersedia kain batik untuk baju, sprei sarung bantal 

dan aksesoris aksesoris bermotif batik.  

Selain terkenal dengan pusat batik ,pasar ini menyediakan 

makanan ,kerajiann ,pernak pernik, barang elektronik emas dan 

perralatan dapur. Ada juga kerajinan khas masyarakat solo yang 

berkualitas kspor seperti cermin, kayu ukir dan berbagai 

cenderamata berbahan dasar kaca.  

 

AYO MENYAJIKAN INFORMASI 

 

Mengetahui Informasi Batik-Batik yang ada di Pasar 

Klewer : 

1.  Motif Batik Parang 

 

 

 

Gambar 6.2 Motif Batik Parang 

Batik parang adalah salah satu motif batik paling 

tua di Indonesia. Istilah kata parang sendiri berasal dari 



 

272 
 

“pereng” yaitu lereng. Kata perengan digambarkan 

dengan sebuah garis menurun dari tertinggi kepada yang 

rendah dengan diagonal. Susunan motif huruf S saling 

menjalin, tidak putus-putus, melambangkan 

kesinambungan. Bentuk dasar huruf S sendiri diambil 

dari ombak Samudera yang menggambarkan semangat 

yang tidak pernah padam. Motif parang diperkirakan 

sudah ada dari zaman Keraton Mataram Kartasur, bentuk 

lambang dari semangat, kokoh seperti batu karang, 

meskipun diterjang ombak tetap berdiri tegak. Motif ini 

juga memiliki makna berkesinambungan, tidak pernah 

putus perbaiki diri dan memperjuangkan kesejahteraan 

rakyat 

2. Motif Batik Kawung 

 

 

 

Gambar 6.3 Motif Batik Kawung  

Motif batik Solo yang satu ini memiliki bentuk 

motif yang tergolong sederhana, terbentuk dari pola 

bulatan seperti buah kawung, sejenis buah kelapa atau 

yang disebut kolang-kaling. Motif hiasannya berupa 
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rangkaian kombinasi lingkaran yang disusun sejajar 

secara simetris dan geometris. Motif ini juga sering 

dimaknai sebagai gambar bunga teratai dengan empat 

lembar daun bunga yang merekah. Bagi orang jawa, 

bunga teratai sering diartikan sebagai umur yang panjang 

dan juga kesucian. 

3. Motif Batik Truntum 

 

 

 

  Gambar 6.4 motif batik Truntum 

Motif batik truntum ini bisa dikatakan paling 

populer di Pulau Jawa khususnya di daerah Solo. Makna 

yang terkandung dalam kata truntum adalah istilah dari 

turun-temurun, yang berarti tumbuh lagi. Jadi motif ini 

melambangkan yang bersemi kembali. Selain itu, Istilah 

truntum juga mempunyai arti penuntun dn pemberi 

contoh. Motif batik ini umumnya digunakan oleh para 

orangtua saat acara pernikahan anaknya, yang diharapkan 

dapat menjadi panutan yang baik bagi anaknya. 
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4. Motif Batik Sidomukti 

 

 

 

 Gambar 6.5 motif batik sidomukti 

Motif batik Sidomukti pada dasarnya memiliki 

dua suku kata yang berbeda, yang pertama adalah “sido” 

artinya jadi, dan “mukti” artinya makmur, sejahtera, 

berkecukupan, mulia. Motif batik satu ini termasuk juga 

motif yang populer dan mudah sekali ditemukan.  

Umumnya motif batik sidomukti sering 

digunakan untuk para mempelai pengantin saat acara 

pernikahan adat Jawa, khususnya masyarakat Kota Solo. 

Harapan yang terdapat pada motif ini saat digunakan para 

pengantin adalah agar memiliki kehidupan rumah tangga 

yang selalu berkecukupan, bahagia dan sejahtera. 
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AYO MENCOBA MELAKUKAN 

 

Berkunjung ke Pasar Klewer di Surakarta 

Lakukan kunjungan ke Pasar Klewer. Lakukan pengamatan 

secara langsung proses jual beli di dalam pasar dan amatilah apa 

saja yang di jual di Pasar Klewer tersebut. 

 

AYO MEMBIMBING KELOMPOK  

 

Lakukan langkah-langkah selama berkunjung ke Pasar 

klewer di Surakarta sebagai berikut : 

1. Susunlah daftar pertanyaan yang nanti akan kalian 

gunakan untuk melakukan wawancara. Pertanyaan 

tersebut meliputi : 

a. Nama toko dan pemiliknya? 

b. Jenis Barang apa saja yang di jual? 

c. Nama Batik yang kalian amati? 

d. Mengamati apa saja yang ada di Pasar Klewer? 

2. Lakukan kunjungan ke pasar klewer di Surakarta  

3. Lakukan Wawancara 
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4. Buatlah laporan hasil kunjungan ke pasar klewer apa saja 

yang kalian amati 

5. Presentasikan hasil kunjungan kalian di depan kelas  

6.  

AYO MENILAI KELOMPOK  
 

Membuat Laporan Hasil Kunjungan 

LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KE PASAR KLEWER 

SURAKARTA 

NAMA:…………………………………………………... 

HARI/TANGGAL:……………………………………… 

Tabel 6.1 laporan hasil kunjungan ke pasar klewer Surakarta 

No  Barang yang di amati Jenis Batik 

1    

2   

3   
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AYO MENGKOMUNIKASIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung 

jawab! 

1. Apakah aku dapat mengetahui apa saja yang ada di Pasar 

Klewer? 

2. Apakah aku dapat mengetahui apa saja batik yang ada di 

Surakarta? 

3. Apakah aku dapat membuat laporan hasil berkunjung ke pasar 

Klewer? 
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