
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SMA  : SMAN 13 Tompobulu Maros 
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A. Kompetensi Inti 

KI 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstra terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

3.1 Menganalisis sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan besar 

Hindu-Buddha untuk menentukan faktor yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu dan 

masa kini. 

4.1 Menyajikan warisan sistem pemerintahan, sosial ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa 

kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dalam bentuk 

tulisan dan media lain. 

3.1.1. Menjelaskan tatanan politik dan birokrasi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 

3.1.2. Menjelaskan kehidupan sosial-ekonomi kerajaan Hindu-Buddha di Menjelaskan kehidupan budaya kerajaan 

Hindu-Buddha di Indonesia. 

3.1.4. Menjelaskan keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 

 

 

 



C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu : 

 Menjelaskan tatanan politik dan birokrasi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia serta menjelaskan kehidupan 

sosial-ekonomi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 

D. Materi Pembelajaran 

Pada pertemuan ini, materi pelajaran yang akan dipelajari meliputi Bab I Subbab A tentang tatanan politik dan birokrasi 

kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan Subbab B tentang kehidupan sosial-ekonomi kerajaan Hindu-Buddha di 

Indonesia. Secara garis besar, materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini adalah tatanan politik dan birokrasi 

kerajaan awal, kerajaan maritim, dan kerajaan agraris di Indonesia serta kehidupan sosial-ekonomi kerajaan awal, 

kerajaan maritim, dan kerajaan agraris di Indonesia. 

 

E. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : Saintifik, dengan langkah-langkah : mengamati, menanya, Mengeksplorasi,mengasosiasikan dan 

mengkomunikasikan 

 Model : Jigsaw 

 Metode : study literatur , tanya jawab , kerja kelompok, diskusi, dan penugasan 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

 LKS 

2. Sumber belajar : 

 Buku Sejarah Indonesia Peminatan SMA XI 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke 1 

Pendahuluan 1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

2. Dalam pembukaan, guru selayaknya memberi salam dan mengajak peserta didik 
berdoa sesuai agama masing-masing. Semoga dengan doa ini, ilmu yang 
diperoleh menjadi bermanfaat, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. 

3. Guru memeriksa kerapian dan kebersihan ruang kelas; melakukan absensi 
terhadap peserta didik; menyiapkan media pembelajaran, seperti peta, peralatan, 
dan buku teks lainnya yang diperlukan dalam pembelajaran. 

10 Menit 



4. Guru mengadakan sesi perkenalan dengan menyebutkan nama dan mata 
pelajaran yang diampunya, kemudian meminta peserta didik untuk 
memperkenalkan diri secara singkat. 

5. Guru mengemukakan topik yang akan dipelajari dan menjabarkan tujuan 
pembelajaran. Pembahasan materi ini dapat dimulai guru dengan memberikan 
pernyataan atau pertanyaan secara lisan mengenai topic yang akan dibahas. Hal 
ini dilakukan untuk mengukur kemampuan dasar peserta didik terhadap topik 
yang akan dipelajari (guru mengambil sampel peserta didik secara acak). 
Kemudian guru menganalisis dan dalam menyampaikan materi ini. Guru dapat 
pula menjelaskan bahwa ilmu sejarah merupakan ilmu yang terus berkembang. 
Referensi yang digunakan dapat berasal dari berbagai sumber sehingga peserta 
didik mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. 

6. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik tentang pentingnya 
mempelajari tatanan politik dan birokrasi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia 
serta kehidupan sosial-ekonomi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 

7. Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. 

Inti Kegiatan inti menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach) 
yang terdiri atas kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi /eksperimen, 
mengasosiasi /menalar, dan mengomunikasikan, termasuk di dalamnya kegiatan 
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan ini dapat dijelaskan sebagai 
berikut. 

1. Guru meminta peserta didik untuk mengamati hal-hal berikut: Film yang 
diputar sekitar 15 menit yang bertemakan kerajaan Hindu-Buddha seperti 
Borobudur. Gambar atau poster yang bertemakan wisata sejarah tentang 
kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Ngaben. 

2. Guru memotivasi peserta didik dengan meminta mereka untuk menanyakan 
hal-hal yang tidak atau kurang dimengerti dari film, gambar, atau poster yang 
telah diamati dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya: Apa saja 
kerajaan-kerajaan Hindu- Buddha yang ada di Indonesia? 

3. Guru memotivasi peserta didik untuk menggali /mengumpulkan informasi 
berkaitan dengan tatanan politik dan birokrasi kerajaan Hindu-Buddha di 
Indonesia serta kehidupan sosialekonomi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 
Kegiatan ini dilakukan dengan cara berikut. (a) Membaca buku siswa terkait 
dengan materi yang dibahas. (b) Membaca sumber-sumber lain yang relevan 
dengan materi yang dibahas. (c) Mendengarkan penjelasan guru mengenai 
tatanan politik dan birokrasi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia serta 
kehidupan sosialekonomi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 

4. Guru bersama peserta didik melakukan diskusi mengolah 
informasi(mengasosiasi/menalar) dari berbagai sumber untuk menemukan 
keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari 
keterkaitan informasi, dan mengambil berbagai kesimpulan berkaitan dengan 
materi yang dibahas. 

5. Peserta didik mengomunikasikan/menyampaikan kesimpulan hasil 
pengamatan dan informasi dari sumber-sumber lainnya tentang tatanan politik 
dan birokrasi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia serta kehidupan sosial-
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ekonomi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dalam 
bentuk menuliskan atau mempresentasikan hasil dari kegiatan yang telah 
dilakukan. Berdasarkan kegiatan-kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
tatanan politik dan birokrasi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia serta 
kehidupan sosial-ekonomi kerajaan Hindu- Buddha di Indonesia semuanya 
sama. Raja merupakan pemimpin tertinggi serta masyarakatnya mengandalkan 
sektor agraris dan perdagangan. 

Penutup 1. Dalam kegiatan penutup, peserta didik dapat ditanya tentang pemahamannya 
terhadap semua materi yang telah disajikan. Jika masih ada yang kurang jelas, 
dapat ditanyakan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia.  

2. Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal-soal kompetensi untuk mengukur 
sejauh mana mereka dapat menyerap materi pelajaran yang telah dijelaskan oleh 
guru. 

3. Sebelum mengakhiri pelajaran, peserta didik dapat ditanya tentang nilai-nilai 
yang dapat dipetik dari materi pelajaran yang telah disajikan. 
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H. Penilaian 
a. Tes 
1. Uraian ( terlampir ) 
b. Non Tes 
1. Lembar pengamatan kerja kelompok ( terlampir ) 
2. lembar penilaian sikap ( terlampir) 

 

 

Mengetahui, 

        Guru Sejarah, 

         

        AMIRUDDIN, S. Pd 
        Nip. 19801012 200903 1 002 
 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1 
Materi Pelajaran : 
Rangkuman materi Bab I adalah sebagai berikut. 

1. Pembagian kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu kerajaan awal 
(Kerajaan Kutai dan Tarumanegara), kerajaan maritim Sriwijaya, dan kerajaan agraris (Kerajaan Mataram 
Kuno, Kerajaan Medang Kamulan, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan 
Pajajaran, dan Kerajaan Bali). 

2. Struktur birokrasi pada kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia hampir sama. Raja merupakan pemimpin 
tertinggi yang dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh putra mahkota dan para pejabat kerajaan yang 
lain. 

3. Kehidupan sosial-ekonomi masih bersifat tradisional yang berupa kegiatan pertanian dan perdagangan. 
4. Peninggalan budaya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti prasasti, candi, arca, dan kitab. 
5. Keruntuhan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti serangan dari kerajaan lain, perang saudara, bencana alam, perselisihan antara brahmana dan raja, 
munculnya kekuatan baru, tidak adanya pemimpin yang cakap, serta pembagian kerajaan. 

 
Lampiran 2 
Lembar Kerja Siswa 
Kompetensi Dasar :  
1.1 Menghayati keteladanan para pemimpin dalam mengamalkan ajaran agamanya. 
1.3 Berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugastugas dari pembelajaran sejarah. 
3.3.Menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa barat di Indonesia sebelum dan 
sesudah abad ke – 20 
Indikator :  
3.3.4. Menjelaskan perbedaan perjuangan bangsa Indonesia pada abad XX dan Sebelum abad XX. 
4.3.Mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat di Indonesia 
sebelum dan sesudah abad ke – 20 dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah 
Indikator : Mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai perbedaan perjuangan bangsa Indonesia pada abad XX 
dan Sebelum abad XX 
Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu : 

1. menganalisis perlawanan para pejuang Nusantara terhadap keserakahan Portugis 
2. menganalisis perlawanan para pejuang Nusantara terhadap kekejaman VOC 

Petunjuk Kegiatan Peserta Didik 
1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Kelompok 1 mendiskusikan perlawanan Sultan Agung, 

 Kelompok II membahas perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa, 

 Kelompok III mendiskusikan Perang Goa, 

 Kelompok IV mendiskusikan Perang Riau, 

 Kelompok V Pemberontakan orang-orang Cina, 

 Kelompok VI mendiskusikan Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan R.M.Said 
2. Seluruh siswa dengan permasalahan yang sama berkumpul dalam team ahli untuk berdiskusi 
3. Masing-masing team ahli kembali kepada kelompok asal untuk menjelaskan hasil diskusi 
4. Masing-masing Team ahli mempresentasikan hasil diskusi dalam diskusi kelas Permasalahan: 



1. Serangan sultan Agung ke Batavia yang kedua kalinya yang mengalami kegagalan ! 
2. Menceritakan kembali kisah heroisme perlawanan para pejuang di Siak, Riau ? 
3. Bagaimana penilaianmu tentang perjanjian antara Pakubuwana II dengan VOC pada tahun 1749. 

 
Instrumen Penilaian 
Soal : 

1. Jelaskan Serangan sultan Agung ke Batavia yang kedua kalinya! Mengapa gagal ! 
2. Ceritakan kembali kisah heroisme perlawanan para pejuang di Siak, Riau ? 
3. Bagaimana penilaianmu tentang perjanjian antara Pakubuwana II dengan VOC pada tahun 1749. 

 
Penilaian Afektif :  
memantau keaktifan siswa dalam proses kerja kelompok dan diskusi kelas dengan memberi tanda v pada lembar 
penilaian. 
INSTRUMEN SISWA 

No Pengalaman Belajar Siswa Kriteria 

1  Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok Keaktifan 
untukmengemukakan pendapat 

 Keaktifan untuk bertanya 

 Keaktifan menjawab pertanyaan 

 Ketepatan waktu menyelesakan tugas 

SB B C K  

 Peran serta dalam diskusi kelas : 

 Aktif bertanya 

 Aktif menjawab 

 Kesungguhan dalam kerja sama kelompok presentasi 

 Menghargai pendapat teman 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Penilaian Kognitif 
Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran RPP ke 1 smt 1 

No 
Soal 

Kriteria Jawaban Score 

1  Setelah pasukan Sultan agung tahun 1628 (1) mengalami kegagalan, kemudian pasukan 
Mataram menyusun kekuatan baru untuk melakukan serangan yang kedua kalinya dan 
ternyata informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC.sehingga VOC segera 
mengirim kapal perang untuk menghancurkan pasukan Mataram danpasukan VOC di Tegal 
berhasil menghancurkan 200 kapalMataram, 400 rumah penduduk dan sebuah lumbung 
beras. 

 Pasukan Mataram pantang mundur dan kembali mengepung benteng Hollandia dan Benteng 
Bommel tapi kembali mengalami kegagalan 
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2  Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1744) memimpin rakyatnya untuk 
melawan VOC.Setelah berhasil merebut Johor, kemudian membuat pertahanan di Pulau 
Bintan. Setelah itu dilanjutkan menyerang Malaka (dibawah pimpinan Raja Lela Muda) dan 
ia selalu membawa puteranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya sejak 
remaja Raja Indra Pahlawan sudah memiliki kepandaian berperang, sehingga sifat cinta 
tanah air dan bela negara sudah tertanam sejak dini. 

 Perjuangan dilanjutkan oleh Sultan abdul Jalil Rahmat Syah, kemudian diganti lagi oleh 
Muhammad Abdul Jalil Muzafar Syah (1746-1760). Kemudian pucuk pimpinan diserahkan 
pada Raja Indra dan Panglima besar Tengku Muhammad Ali. Dalam serangan ini diperkuat 
dengan kapal perang “Harimau Buas” yang dilengkapi dengan lancang serta perlengkapan 
perang secukupnya. Terjadilah pertempuran sengit di Pulau Guntung dan pasukan siak sulit 
menembus pertahanan itu. Namun di kedua belah pihak banyak yang jatuh korban dan 
pertempuran hampir berlangsung satu bulan. 

 kemudian Sultan Siak mengatur siasat baru dimana Belanda dilawan dengan tipu daya 
dengan nama “siasat hadiah Sultan” yaitu berpura-pura berdamai dengan cara memberikan 
hadiah kepada Belanda. Perundingan damai diadakan di Loji di Pulau Guntung.Sultan Siak 
dipaksa tunduk kepada pemerintahan VOC. Kemudian Sultan memerintahkan pada anak 
buahnya segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di Loji. Dan Loji dibakar 
dan rombongan segera kembali ke Siak dengan membawa kemenangan, sekalipun belum 
berhasil mengenyakna VOC dari Malaka. Siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja 
Indra Pahlawan, sehingga Raja Indra diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak 
dengan gelar “Pangliatuk Lima Puluh”. 
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3  Sebagai rakyat Indonesia tentu merasa sakit hati dan kecewa ,karena begitu mudahnya 
seorang Raja diperdaya oleh Gubernur VOC,sehingga setelah Pakubuwana II meninggal 
Baron Van Hohendorff gubernur VOC segera menuntut janjinya dan akhirnya menguasai 
kerajaan Mataram dan iapun menepati janjinya salah satunya mengangkat putera Mahkota 
sebagai Susuhunan Pakubuwana III. 

5 

Jumlah Score Maximun 25 

Catatan: penscoran ada dua 

 Nilai Siswa = score perolehan / score maksimum x100 

 Nilai Siswa = score perolehan / score maksimum x 4 



LEMBAR CHECK LIST ASPEK SIKAP 
Nama siswa : „„„„„„. 
Kelas / semester: X1 / 1 
Mata Pelajaran : SEJARAH 

No Sikap Yang Di Evaluasi Skala Nilai 
1 2 3 4 

Kerja Keras     

1 Berusaha sungguh-sungguh mengatasi hambatan belajar     

2 Menyelesaikan tugas dengan baik     

Jumlah Skor     

Predikat     

Tanggung Jawab     

1 Melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap diri sendiri     

2 Melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap masyarakat     

3 Melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap lingkungan     

4 Melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap Negara     

5 Melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap Tuhan     

Jumlah Skor     

Predikat     

Komunikatif     

1 Memberikan pendapat dalam kerja kelompok di atas     

2 Memberi dan mendengarkan pendapat dalam diskusi kelas     

Jumlah Skor     

Predikat     

Mandiri     

1 Berusaha tidak mudah tergantung pada orang lain     

2 Berusaha untuk menyelesaikan tugas sendiri     

Jumlah Skor     

Predikat     

Toleransi     

1 Berusaha menghargai perbedaan suku     

2 Berusaha menghargai perbedaan agama     

3 Berusaha menghargai perbedaan etnis     

4 Berusaha menghargai perbedaan pendapat     

5 Berusaha menghargai perbedaan sikap     

6 Berusaha menghargai perbedaan tindakan     

Jumlah Skor     

Predikat     

Menghargai prestasi     

1 Berusaha untuk mendorong mengakui keberhasilan orang lain     

2 Berusaha untu mendorong menghormati orang lain     

Jumlah Skor     

Predikat     

Jujur     



1 Berusaha menjadikan diri orang yang dipercaya pada diri     

2 Berusaha menjadikan diri dipercaya dalam pekerjaan     

Jumlah Skor     

Predikat     

Gemar membaca     

1 Berusaha untuk menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan     

Jumlah Skor     

Predikat     

Keterangan : 

 1 : kurang 

 2 : cukup 

 3 : Baik 

 4 : Sangat Baik 
Predikat 

 86 – 100 : Amat Baik (A) 

 71 – 75 : Baik (B) 

 56 – 60 : Cukup (C) 

 0 – 45 : Kurang (K) 
Cara menghitung skor : 

 Jumlah skor/skor maksimal x 100 


