
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 
 

 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Martapura OKU Timur 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Sejarah dalam IPS Terpadu 

Kelas / Semester  : VII/1 

Standar Kompetensi  : Memahami lingkungan kehidupan manusia 

Kompetensi Dasar  : Mendeskripsikan kehidupan pada masa pr-aksara  

di Indonesia 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (satu pertemuan) 
 

 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Menjelaskan pengertian masa Pra Aksara 

 Menjelaskankan  kurun waktu masa Pra Aksara 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

 

B. Materi Pembelajaran 
 Pengertian dan kurun waktu masa Pra Aksara 

 

C. METODE PEMBELAJARAN 

 Diskusi 

 Tanya Jawab 

 Tugas 

 Group investigation 

 Film Dokumenter 

 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama Dan Kedua 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

 Apersepsi :   Memberi pertanyaan tentang asal usul manusia 

 Motivasi : Dijelaskan pentingnya mempelajari manusia yang 

hidup pada masa pra-aksara 

2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Menjelaskan pengertian masa Pra Aksara 

 Menjelaskankan  kurun waktu masa Pra Aksara 

 



 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 

lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 

tertulis; 

 Memutar film dokumenter tentang kurun waktu masa Pra Aksara; 

 Mengarahkan siswa untuk mendiskusikan tentang pengertian dan 

kurun waktu masa Pra Aksara; 

 Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, maksimal 4 orang 

untuk mendiskusikan pengertian tentang: 

 Pengertian pra aksara 

 Pembagian kurun waktu masa pra aksara 

 Guru member kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok dan kelompok lain agar memberikan tnggapan; 

 Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

 Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

 Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

kelompok; 

 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 

memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai 

dengan hasil belajar peserta didik; 

 

 



 

E. Sumber Belajar 

 Buku cetak yang relevan 

 Internet 

 

F. Penilaian hasil belajar 

1) Kognitif :  Pengetahuan siswa tentang pengertian masa pra aksara 

dan kurun waktu masa pra aksara 

2) Psikomotor :  Lembar penilaian psikomotorik  berupa lembar kerja 

kelompok. 

3) Afektif :  Sikap siswa dalam mengikuti pelajaran. 

 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 
 

 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Martapura OKU Timur 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Sejarah dalam IPS Terpadu 

Kelas / Semester  : VII/1 

Standar Kompetensi  : Memahami lingkungan kehidupan manusia 

Kompetensi Dasar  : Mendeskripsikan kehidupan pada masa pr-aksara  di Indonesia 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (dua pertemuan) 
 

 

 

 

G. Tujuan Pembelajaran 

 Menyebutkan jenis-jenis manusia purba di indonesia  

 Mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia yang hidup pada masa Pra 

Aksara 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

 

H. Materi Pembelajaran 
 Jenis-jenis manusia purba di Indonesia yang hidup pada masa Pra Aksara 

 

I. METODE PEMBELAJARAN 

 Diskusi 

 Tanya Jawab 

 Tugas 

 Group investigation 

 Film Dokumenter 

 

J. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama Dan Kedua 

2. Kegiatan Pendahuluan 

Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

 Apersepsi : Memberi pertanyaan tentang jenis-jenis manusia purba 

 Motivasi : Dijelaskan pentingnya mempelajari manusia yang hidup pada masa 

pra-aksara 

3. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Menyebutkan jenis-jenis manusia purba di indonesia  



 

 Mengidentifikasi jenis-jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa Pra Aksara 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-

tugas tertentu yang bermakna; 

 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk 

memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 Memutar film dokumenter tentang jenis-jenis manusia purba 

 Mengarahkan siswa untuk mendiskusikan tentang jenis-jenis manusia purba dan 

mengidentifikasikan jenis manusia purba yang hidup pada masa pra aksara. 

 Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, maksimal 5 orang untuk 

mendiskusikan pengertian tentang : 

 jenis jenis manusia purba di Indonesia 

 Guru memberi kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok dan kelompok lain agar memberikan tanggapan 

 Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan 

bertindak tanpa rasa takut; 

 Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

 Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi 

belajar; 

 Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan 

maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 

kelompok; 

 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 
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Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Martapura OKU Timur 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Sejarah dalam IPS Terpadu 
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K. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa mampu mendeskripsikan pengertian zaman prasejarah 

 Siswa mampu mendeskripsikan teori tentang proses munculnya kehidupan awal 

manusia 
 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

 

L. Materi Pembelajaran 
 Pengerian zaman prasejarah 

Zaman prasejarah adalah zaman manusia belum mengenal tulisan 

 Teori tentang proses munculnya kehidupan awal manusia 

 

Teori tentang proses munculnya kehidupan awal manusia adalah 

 Arkaekum diperkirakan zaman paling tua, berumur 2.500 juta tahun yang lalu, 

kulit bumi masih sangat panas. 

 Paleozoikum berumur 340 juta tahun yang lalu, telah muncul tanda-tanda 

kehidupan di permukaan bumi. Dan berangsur-angsur menjadi dingin, telah ada 

hewan bertulang belakang seperti amfibi dan binatang melata. 

 Mesozoikum berumur 150 juta tahun yang lalu, dimana bentuk kehidupan sudah 

beranekaragam, binatang bertubuh besar seperti dinosaurus, jenis-jenis burung. 

 Neozoikum 60 juta tahun yang lalu,kehidupan pada zaman ini sudah sangat 

berkembang, seperti berbagai jenis monyet dank era telah berkembang pesat. 
 

M. METODE PEMBELAJARAN 

 Diskusi 

 Tanya Jawab 

 Tugas 

 Group investigation 

 Film Dokumenter 



 

N. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama Dan Kedua 

3. Kegiatan Pendahuluan 

Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

 Apersepsi : Memberi pertanyaan tentang zaman prasejarah dan teori munculnya 

kehidupan awal manusia 

 Motivasi : Dijelaskan pentingnya mempelajari zaman prasejarah dan teori 

munculnya kehidupan awal manusia 

 

4. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Menjelaskan pengertian zaman prasejarah 

 Menjelaskankan  tentang teori proses munculnya kehidupan awal manusia 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-

tugas tertentu yang bermakna; 

 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk 

memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 Memutar film dokumenter tentang zaman prasejarah; 

 Mengarahkan siswa untuk mendiskusikan tentang zaman prasejarah, proses 

munculnya kehidupan awal; 

 Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, maksimal 4 orang untuk 

mendiskusikan pengertian tentang : 

 Pengertian zaman praejarah 

 Teori proses munculnya kehidupan awal manusia 

 Guru memberi kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok dan kelompok lain agar memberikan tanggapan 

 Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan 

bertindak tanpa rasa takut; 

 Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

 Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi 

belajar; 

 Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan 

maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 

kelompok; 

 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan 



 

 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

secara konsisten dan terprogram; 

 Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program 

pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual 

maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; 

 Memberikan tugas rumah (tugas kelompok) untuk mencari perkembangan awal 

msyarakat awal zaman prasejarah. 
 

O. Sumber Belajar 

 Buku cetak yang relevan 

 Film dokumenter 

 Internet 

 

P. Penilaian hasil belajar 

3) Kognitif :  Pengetahuan siswa tentang zaman prasejarah dan proses munculnya 

kehidupan awal manusia. 

4) Psikomotor :  Lembar penilaian psikomotorik  berupa lembar kerja kelompok. 

3) Afektif :  Sikap siswa dalam mengikuti pelajaran. 
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Q. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa mampu mendeskripsikan perkembangan budaya masyarakat awal 

 Siswa mampu mengidentifikasi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan 

kepercayaan masyarakat pada masa berburu 
 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

 

R. Materi Pembelajaran 
 Periodisasi perkembangan budaya masyarakat awal 

 Kehidupan sosial budaya, ekonomi, teknologi dan kepercayaan masyarakat pada 

masa berburu 

 Sosial budaya 

Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan hidup secara berkelompok dan 

jumlahnya tidak terlalu banyak. Karena tergantung pada alam sekitar untuk 

mendapatkan makanan, maka mereka selalu berpindah-pindah. Untuk dapat 

berlindung dari gangguan alam dan binatang buas mereka memilih gua-gua untuk 

tempat tinggal. Hubungan antara anggota kelompok sangat erat. Masing-masing 

kelompok memiliki pemimpin yang sangat ditaati dang sangat dihormati oelh 

anggota kelompoknya. Selain itu kaum laki-laki biasanya bertugas untuk berburu 

dan wanita memelihara anak 

 Ekonomi 



 

Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan manusia bersama-sama dalam 

upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagian besar kebutuhan hidupnya dari 

apa yang telah tersedia di dalam hutan, bahkan jika persediaan d hutan sudah 

habis mereka berpindah-pindah untuk menemukan daerah yang menyediakan 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 

 Teknologi 

Pada masa berburu manusia membuat alat-alatnya masih sangat sederhana yang 

bahannya dari batu, tulang, duri ikan dan kayu. Alat-alat tersebut digunakan 

untuk berburu dan menangkap hewam-hewan buruan. Dimana kelompok berburu 

dilakukan oleh orang laki-laki dan para wanitanya meramu makanan dan 

memelihara anak. 

 Telah ada penguburan terhadap orang yang meninggal, dan sudah diyakini 

tentang adanya hubunganantara orang yang meninggal dan masih hidup 

 

S. METODE PEMBELAJARAN 

 Diskusi 

 Tanya Jawab 

 Tugas 

 Group investigation 

 Film Dokumenter 
 

T. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama Dan Kedua 

4. Kegiatan Pendahuluan 

Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

 Apersepsi :  Memberi pertanyaan tentang perkembangan budaya masyarakat awal 

 Motivasi : Dijelaskan pentingnya mempelajari perkembangan budaya 

masyarakat awal 

 

5. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Mendeksripikan tentang perkembangan budaya masyarakat awal 

 Mengidentifikasi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat 

pada masa berburu 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 



 

 Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-

tugas tertentu yang bermakna; 

 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk 

memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 Memutar film dokumenter tentang perkembangan budaya masyarakat awal; 

 Mengarahkan siswa untuk mendiskusikan tentang perkembangan budaya 

masyarakat awal 

 Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, maksimal 4 orang untuk 

mendiskusikan pengertian tentang : 

 Perkembangan budaya masyarakat awal 

 kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat pada masa 

berburu 

 Guru memberi kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok dan kelompok lain agar memberikan tanggapan 

 Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan 

bertindak tanpa rasa takut; 

 Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

 Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi 

belajar; 

 Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan 

maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 

kelompok; 

 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 



 

 



 

SILABUS PEMBELAJARAN  

 
Sekolah   : SMP Negeri 1 Martapura 

Kelas   : VII(tujuh) 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Semester   : 1 (satu) 

Standar Kompetensi  : 1.  Memahami lingkungan kehidupan manusia. 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi  

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran* 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

1.1 Mendeskripsik
an keragaman 
bentuk muka 
bumi, proses 
pembentukan, 
dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan. 

Bentuk-bentuk 
muka bumi. 

 

Tenaga Endogen 
dan Tenaga 
Eksogen 

 

Gejala diastropisme 
dan 
vulkanisme 

Gempabumi 

 

 

 

Pelapukan 

 

 

Erosi  

 

Sedimentasi. 

 

Dampak positif dan 
negatif dari 
tenaga 

Mengamati gambar bentukan-
bentukan di muka bumi 
yang merupakan hasil dari 
tenaga geologi. 

 

Mengamati gambar tentang 
gejala-gejala diastropisme 
dan vulkanisme. 

 

Mengamati peta sebaran tipe 
gunung api di Indonesia. 

 

Mengkaji faktor-faktor 
penyebab terjadinya 
gempa bumi. 

 

Mengamati gambar dan 
lingkungan sekitar tentang 
proses pelapukan. 

 

Mengamati obyek dan  gambar 
tentang erosi. 

 

Menelaah contoh kenampakan 

 Mengidentifikasi 

bentuk-bentuk muka 

bumi daratan dan dasar 

laut 

 

 Mendeskripsikan proses 

alam endogen yang 

menyebabkan   

terjadinya     bentuk 

muka bumi. 

 

 Mendeskripsikan gejala 

diastropisme dan 

vulkanisme serta 

sebaran tipe gunung api. 

 

 Mendeskripsikan faktor-

faktor penyebab 

terjadinya gempa bumi 

dan akibat yang 

ditimbulkannya.  

 

Tes lisan  

 

 

Tes lisan  

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan  

 

 

 

Tes tulis 

 

Tes tulis 

 

Daftar 

pertanyaan. 

 

Daftar 

pertanyaan 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

Tugas 

rumah 

 

 

Tes Uraian 

 

 

Pilihan 
ganda 

Sebutkan jenis-jenis bentuk 
muka bumi daratan! 

 

Apakah yang dimaksud tenaga 
geologi dan berikan 
contohnya! 

 

Tipe gunung api yang banyak 
terdapat di Indonesia 
yaitu …. 

a. maar 

b. perisai 

c. starto 

d. kaldera 

 

Buatlah peta jalur gempa bumi 
di Indonesia pada kertas 
karton ukuran A2! 

 

Jelaskan proses pelapukan 
biologis! 

 

Erosi yang disebabkan 
gelombang air laut yang 
mengikis pantai disebut .... 

12 JP Peta 

Atlas 

Globe 

Gambar proses 
terjadinya 
diastropisme. 

Gambar tipe 
gunung api 

LKS 

CD 

Buku sumber yang 
relevan. 

 

 



 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi  

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran* 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

endogen dan 
eksogen bagi 
kehidupan 
serta upaya 
penanggulang
an-nya. 

 

hasil proses sedimentasi 

Membaca buku sumber tentang 
dampak positif dan negatif 
tenaga endogen dan 
eksogen bagi kehidupan 
serta upaya 
penanggulangannya. 

 

 Mendeskripsikan  

proses pelapukan 

 Mendeskripsikan  

proses erosi, dan faktor-

faktor penyebabnya, 

dampaknya. 

 

 Memberikan contoh 

bentukan yang 

dihasilkan oleh proses 

sedimentasi. 

 

 Mengidentifikasi 

dampak positif dan 

negatif dari tenaga 

endogen dan eksogen 

bagi kehidupan serta 

upaya 

penanggulangannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Tertulis  

 

 

 

 

Tertulis  

 

 

 

 

 

 

Tes Uraian  

 

 

 

 

Tes Uraian  

a. abrasi 

b. deflasi 

c. glasial 

d. korasi 

 

Berilah 2 contoh bentang alam 
hasil sedimentasi oleh air! 

 

 

Jelaskan 3 manfaat material 
vulkanik gunung api ! 

 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 

1.2.Mendeskripsik
an kehidupan 
pada masa 
pra-aksara di 
Indonesia. 

 

Pengertian dan 
kurun waktu 
pra-aksara 

 

Jenis-jenis manusia 
Indonesia yang 

Membaca referensi untuk 
merumuskan pengertian 
dan kurun waktu masa pra 
-aksara 

 

 Dengan Atlas Sejarah dan foto –

 Menjelaskan pengertian  
dan kurun waktu masa 
pra –aksara 

 

 Mengidentifikasi jenis- 
jenis manusia Indonesia 

Tes tulis 

 

 

Penugasan  

 

 

Tes Uraian 

 

 

Tugas 
ruma
h 

 Jelaskan pengertian masa pra 
aksara. 

 

Kumpulkan gambar manusia 
purba dan peninggalan 
kebudayaannya serta 

8 JP Buku sumber yang 
relefan 

Atlas Sejarah 

Foto –foto 

Gambar –gambar  
peninggalan 



 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi  

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran* 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

hidup pada 
masa pra –
aksara  

 

Pengertian zaman 
prasejarah 

 

Teori tentang 
proses 
munculnya 
kehidupan 
awal manusia 

 

Periodisasi 
perkembanga
n budaya 
masayarakat 
awal 

 

Kehidupan sosial 
budaya, 
ekonomi, 
teknologi dan 
kepercayaan 
masyarakat 
pada masa 
berburu 

foto/ gambar mengamati 
jenis-jenis manusia 
Indonesia yang hidup pada 
masa Pra-aksara  

 

Membaca buku referensi, 
mengamati gambar dan 
diskusi  untuk menelaah 
kehidupan pada masa pra-
aksara dan peralatan yang 
digunakan. 

 

Membaca buku referensi dan 
mengamati gambar untuk 
mengidentifikasi 
peninggalan –peninggalan 
kebudayaan pada masa 
pra aksara. 

 

Mengamati atlas sejarah 
kedatangan dan 
persebaran nenek moyang 
bangsa Indonesia. 

 

yang hidup pada masa 
pra- aksara 

 

 Mendeskripsikan 
perkembangan 
kehidupan  pada masa 
pra- aksara dan 
peralatan kehidupan 
yang dipergunakan. 

 

 Mengidentiifikasi 
peninggalan –
peninggalan 
kebudayaan pada masa 
pra-aksara. 

 

 Melacak  kedatangan 
dan  persebaran nenek 
moyang bangsa 
Indonesia di Nusantara 
dengan atlas sejarah. 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

Penugasan  

 

 

 

 

 

 

 Tes Uraian 

 

 

 

 

 

 

Tes pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

Tugas 

rumah 

kelompokkan sesuai kurun 
waktunya kemudian 
buatlah tampilannya 
secara berkelompok 

 

Jelaskan perkembangan 
kehidupan pada masa pra 
aksara dan berilah contoh-
contoh peralatan 
kehidupan yang 
dipergunakan. 

 

Buatlah peta kedatangan dan 
persebaran nenek moyang 
bangsa Indonesia di 
Nusantara! 

sejarah 

Musium 

Situs sejarah 

 

 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 



 

 



 

Soal Posttest 

Nama :  

Kelas : 

 

Petunjuk pengisiian: 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!! 

1. Apa yang kalian ketahui megenai manusia purba ? Dan sebutkan jenis 

manusia purba yang ditemukan di Indonesia !! 

2. Sebutkan cirri-ciri manusia purba jenis Meganthropus !! 

3. Mengapa zaman mesozoikum juga dinamakan sebagai masa sekunder ? 

4. Sebutkan beberapa alat kehidupan yang ditemukan di kyokkenmoddinger ! 

5. Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai kepercayaan masyarakat 

Indonesia pada masa perundagian !! 

6. Bagaimana cara manusia purba bertahan hidup dengan berburu dan 

mengumpulkan makanan ? 

7. Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai system perekonomian yang 

dikenal oleh bangsa Indonesia pada masa Neolithikum !! 

8. Jelaskan cirri-ciri kehidupan pada masa Paleolithikum ! 

9. Berikan bukti bahwa perkembangan pikiran manusia zaman logam cukup 

pesat! 

10. Jeaskan cirri-ciri keadaan alam pada masa Archaikum! 

 

 

 

 

 

 

 



 

JAWABAN SOAL POSTTEST 

 

 

1. Manusia purba adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum tulisan 

ditemukan. Yang diyakini telah mendiami bumi sekitar 4juta tahun lalu. 

Jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia, yaitu : 

- Meganthropus 

- Pithecaantropus 

- Homo Sapiens 

 

2. Ciri-ciri manusia purba jenis meganthropus, yaitu : 

- Memiliki tulang pipih yang tebal 

- Otot kunyah yang kuat 

- Tonjolan kening yang menonjol 

- Tonjolan belakang yang tajam 

- Tidak memiliki dagu 

- Perawakan yang tegap 

- Memakan jenis tumbuhan 

 

3. Karena merupakan zaman pertengahan. 

Pada zaman ini terjadi pertumbuhan kehidupan makhluk hidup dan mulai 

muncul reptile, jenis burung dan binatang menyusui yang tingkat rendah. 

 

4. – Chooper (kapak perimbas) 

- Pebble (kapak sumatera) 

- Chooping tool (kapak penetak) 

- Anak panah, flake, alat-alat dari tulang, tanduk rusa 

 

5. Konsep kepercayaan berintikan penghormatan dan pemujaan terhadap roh 

nenek moyang memiiliki kebudayaan yang sangat penting dan digunakan 

ditemukan alat-alat upacara dan bangunan-bangunan pemujaan 

 

6. – masi bergantung pada alam 

-alat-alat yang digunakan sepert kapak genggam mata panah, mata tombak,mata 

kail 

-tinggal di goa-goa 

 

7. Bercocok tanam dengan system lading, hubungan dengan barter. 

 

8. -Hidupnya nomaden dan food gathering 

-peralatan mash kasar berupa kapak genggam dan alat tulang dan tanduk 

 

9. Pada zaman ini penduduk telah mampu mengelola dan mebur logam seperti 

hasil-hasil yang dibuat: kapak corong, kapak sepatu, perunggu, benda dari 

besi dan gerabah 

 

10. Keadaan bumi belum stabil, kulit bumi masih dalam pembentukan, udara 

sangat panas sehingga belum ada tanda- tanda kehidupan. 



 

Tabel harga kritis dari product moment 

 
Correlations 

  item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 total 

item1 Pearson Correlation 1 -.022 .076 .032 .195 .032 .165 -.132 .077 .029 .306
*
 

Sig. (2-tailed)  .864 .552 .804 .123 .804 .192 .300 .546 .818 .014 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

item2 Pearson Correlation -.022 1 .134 .063 .029 .063 -.174 .159 .190 .110 .350
**
 

Sig. (2-tailed) .864  .291 .623 .818 .623 .168 .211 .133 .386 .005 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

item3 Pearson Correlation .076 .134 1 .000 .035 .000 .190 -.035 .189 -.125 .324
**
 

Sig. (2-tailed) .552 .291  1.000 .781 1.000 .133 .781 .135 .325 .009 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

item4 Pearson Correlation .032 .063 .000 1 .094 .375
**
 -.032 .156 .233 .224 .458

**
 

Sig. (2-tailed) .804 .623 1.000  .461 .002 .802 .217 .064 .075 .000 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

item5 Pearson Correlation .195 .029 .035 .094 1 .031 .249
*
 .189 .145 .135 .478

**
 

Sig. (2-tailed) .123 .818 .781 .461  .806 .047 .135 .254 .287 .000 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

item6 Pearson Correlation .032 .063 .000 .375
**
 .031 1 -.160 .031 .300

*
 .096 .429

**
 

Sig. (2-tailed) .804 .623 1.000 .002 .806  .206 .806 .016 .450 .000 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

item7 Pearson Correlation .165 -.174 .190 -.032 .249
*
 -.160 1 .135 .218 .050 .367

**
 

Sig. (2-tailed) .192 .168 .133 .802 .047 .206  .287 .083 .693 .003 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

item8 Pearson Correlation -.132 .159 -.035 .156 .189 .031 .135 1 -.011 .249
*
 .454

**
 

Sig. (2-tailed) .300 .211 .781 .217 .135 .806 .287  .928 .047 .000 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

item9 Pearson Correlation .077 .190 .189 .233 .145 .300
*
 .218 -.011 1 .191 .576

**
 

Sig. (2-tailed) .546 .133 .135 .064 .254 .016 .083 .928  .131 .000 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

item10 Pearson Correlation .029 .110 -.125 .224 .135 .096 .050 .249
*
 .191 1 .467

**
 

Sig. (2-tailed) .818 .386 .325 .075 .287 .450 .693 .047 .131  .000 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

total Pearson Correlation .306
*
 .350

**
 .324

**
 .458

**
 .478

**
 .429

**
 .367

**
 .454

**
 .576

**
 .467

**
 1 

Sig. (2-tailed) .014 .005 .009 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000  

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Daftar nama dan nilai hasil posttest kelas eksperimenn(VII1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO NAMA SISWA Nilai/Total skor 
1 ADE FEBRI AMBARNITA 85 
2 ANDI PATRIA 80 
3 ANNISA DENTI PRATIWI 95 
4 ARGHEA AKNI SYAFITRI  85 
5 BERNADO 75 
6 DELFIA NADILA PUTRI 85 
7 DELFY PUTRI MARBELLA 75 
8 DIANA BASTARI 95 
9 EDI WIJAYA 80 
10 HANIF GALIH NUGROHO 75 
11 HURUL AINI 85 
12 IIS VERONIKA R 80 
13 M. ANDRE FERLIANSA 90 
14 M. FUAD 85 
15 MAR ATUN NABILAH CHANIAGO 60 

16 MELINDA  SARI  80 
17 MIRANDA DIMAS IRAWAN 85 
18 MUHAMMAD ANGGARA ADJI PRASETIYA 85 

19 NETI JULIANTI 80 
20 PRATAMA SATYA NUGRAHA  75 

21 PUTRI ARI WAHYUNI 95 
22 PUTRI RAHMAWATI 80 
23 REGITA CHANDRA 85 
24 RICO NUGRAHA 60 
25 RIZKI PRATAMA 75 
26 SANDRA LORENZA 95 
27 SHERINA PUTRI SISWANTO 95 
28 SHERLY RAHMA YUNI REFHEN 80 
29 SRI MELANI SAFITRI 100 
30 TATA ANUGRAH TRI SANDYA WATI 80 

31 ZSAL ZSA AYU ADHI RAHMADANI 75 

JUMLAH  

NILAI RATA-RATA  



 

 

Daftar nama dan nilai hasil posttest kelas control (VII3) 

 

NO NAMA SISWA NILAI 
1 AMIKE JUNITA 60 
2 ANDIKA EKA PRATAMA YUDHA 60 
3 AYUB MAHMUDI 60 

4 BELLA APRILIA ZAHRA 70 
5 BERTANIA LARUT NIRMALA 65 
6 DIDI PRABOWO 60 

7 EKY DWI KURNIAWAN 65 
8 FAHRI ARVIN H 65 

9 GUSTINA DWI SURYANINGRUM 75 
10 HESKY BELLA FRANSISCO 70 
11 KURNIA NOVENA 70 

12 LARA INDAH SARI 75 

13 M. ILHAM ALHUDA 60 
14 M.IQBAL HIDAYATULLAH 95 
15 MASHURI 80 
16 MUTIARA FAHIRA 85 
17 NENDRI AFIONITA 75 
18 NITA AYU LESTARI 80 
19 NURUL KHOIRIAH PUTRI 60 
20 OKTARIYANTO 80 
21 PASCHAL IMAM SUSILO 75 

22 PATRIA NOVANDI  70 
23 PUTRI ANGGRAENI 75 
24 RAINA AULIA MELITA 75 
25 RATNA SARI 70 

26 RENDI SAPUTRA 60 
27 RIKA PRADITA 75 

28 TANTRY ARINDA WAHYU 75 
29 TRIDITA KUSUMA INTAN 80 
30 VINA SELVIA MELPOSA 70 
31 YOKI SAPUTRA 80 

32 YOSI PRASETIO 65 
33 YUDI PRATAMA 60 

JUMLAH  

NILAI RATA-RATA  

 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Suasana kelas ekperimen dalam model group investigation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Suanasa kelas ekperimen berdiskusi mengenai tugas yang  

diberikan berkaitan dengan Film dokumenter 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  Suasana kelas control mengerjakan posttest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gambar 1 : Kehidupan keluarga manusia purba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

 

https://www.google.co.id/search?q=kehidupan+awal+manusia+indonesia&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ei=Ty3yUra2FcaIrQfEpoHYDA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=639#facrc

=_&imgrc=R9TZIG4Cmwxq-

M%253A%3B_cAVHT74C5vcvM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sridianti.com%252Fcdn

%252Fwp-content%252Fuploads%252F2011%252F09%252FGambar-4.1-Kehidupan-keluarga-

manusia-purba.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fbudisma.web.id%252Fawal-kehidupan-sosial-

ekonomi-dan-budaya-di-indonesia%252F%3B448%3B269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2 : Manusia Purba Sedang Mencari Makanan 

 

 
 

 

Sumber: 

 

https://www.google.co.id/search?q=kehidupan+awal+manusia+indonesia&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ei=Ty3yUra2FcaIrQfEpoHYDA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=639#facrc

=_&imgdii=_&imgrc=pYUIqAgU8BhUIM%253A%3B_cAVHT74C5vcvM%3Bhttp%253A%2

52F%252Fwww.sridianti.com%252Fcdn%252Fwp-

content%252Fuploads%252F2011%252F09%252FGambar-4.2-Manusia-Purba-Sedang-

Mencari-Makanan.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fbudisma.web.id%252Fawal-kehidupan-

sosial-ekonomi-dan-budaya-di-indonesia%252F%3B608%3B267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 3 : Kehidupan zaman manusia purba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

https://www.google.co.id/search?q=kehidupan+awal+manusia+indonesia&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ei=Ty3yUra2FcaIrQfEpoHYDA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=639#facrc

=_&imgdii=_&imgrc=JAJ0C7onk9t49M%253A%3BX-

4C1hDihQnJ0M%3Bhttp%253A%252F%252Ffemale.store.co.id%252Fimages%252FImage%2

52Fimages%252Fkehidupan%252520zaman%252520manusia%252520purba.jpg%3Bhttp%253

A%252F%252Ffemale.store.co.id%252Fkehidupan_zaman_manusia_purba_info2028.html%3B

450%3B375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4 : Manusia purba sedang menikmati buruannya 

 

 
 

 

 

Sumber : 

https://www.google.co.id/search?q=kehidupan+awal+manusia+indonesia&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ei=Ty3yUra2FcaIrQfEpoHYDA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=639#facrc

=_&imgdii=_&imgrc=PwybFxoaupMFkM%253A%3BJml_aPYJmXk3cM%3Bhttp%253A%25

2F%252Fbudisma.web.id%252Fwp-content%252Fuploads%252F2011%252F09%252FTradisi-

Sejarah-Masyarakat-Masa-

Praaksara.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fbudisma.web.id%252Ftradisi-sejarah-masyarakat-

masa-praaksara%252F%3B850%3B574 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


