
MATERI ILMU 

PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)



IBU GURU THOMSON

https://youtu.be/dinCJJxq-Gs


Deskripsi Singkat

 Kegiatan belajar 5 ini menjelaskan materi tentang interaksi manusia, tempat

dan lingkungan melalui kasus kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

 Prinsip ekonomi yang rasional dan bijaksana perlu dibelajarkan kepada

peserta didik. Prinsip ekonomi ini meluaskan prinsip ekonomi yang sudah

diuraikan dalam modul IPS. Prinsip ekonomi yang hanya berorientasi pada

usaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan

sekecil-kecilnya tanpa penambahan materi yang bijaksana maka akan

menyesatkan peserta didik.

 Materi tentang Tantangan Globalisasi ditambahkan karena perlu pemahaman

tentang apa itu globalisasi? Globalisasi perlu dipahamkan karena sejak dini

peserta didik diajak untuk mengetahui seperti apa globalisasi, khususnya di

dan bagi Indonesia.





“Hutanku Sayang Hutanku Malang”

“Petir menyambar, langit pun redup

Hujannya lebat, banjir di hutan

Sungai pun tercemar, tiada ikan

Begitulah akibat pembakaran lahan”

“Burung nuri, hinggap di dahan

Di ranting kayu, hewan melata

Ayolah berhenti membakar lahan

Demi anak cucu, masa depan kita”

“Jikalau tuan hendak pergi berlayar

Jangan lupa simpan sekoci di dalam kapal

apabila lahan dan hutan terus dibakar

Dimana lagi tempat kami tinggal?”

AKTIVITAS ASYIK

Secara individu, buatlah

pantun

yang berisi pesan untuk

tidak

melakukan pembakaran

hutan

dan lahan! 



Apa dampak kebakaran hutan? 

Coba diskusikan dalam kelompok.

Mengapa ketika hutan dialihfungsikan

untuk tanaman sayur dapat

mengakibatkan banjir?

KEBAKARAN HUTAN

https://www.youtube.com/watch?v=C9kbxaOSNPw


Manfaat Hutan

 Hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif,

manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan

lainnya sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah

pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara

yang bersih, mencegah terjadinya banjir. Masih banyak lagi manfaat dari

hutan, yakni: mengatasi penggenangan, mencegah erosi, menyediakan

oksigen, menyerap karbondioksida, sebagai pertahanan terhadap perubahan

iklim, sebagai penyedia keragaman hayati, dan untuk pelestarian air tanah.



Pendekatan Agama untuk Memelihara

Lingkungan

 Perlu diingat dan direnungkan kembali firman Allah SWT bahwa: “Dan bila
dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka
bumi. Mereka menjawab: Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan
perbaikan.” (QS. A l-Baqarah : 11).

 Pandangan Alkitab dalam mengatur perilaku manusia untuk menjaga
kelestarian lingkungan tertulis dalam beberapa ayat. Ikut berperan untuk
lingkungan yang bersih dengan memelihara lingkungan tertulis dalam Amsal 3:
19-22.

 kewajiban umat Hindu agar lingkungan tetap terjaga dalam artian harmoni
ditegaskan dalam Kitab Atharwaweda (XII:1) menegaskan: ‘satyam brhad rtam
nram diksha tapa brahma yajna prthirviam dharayanti’. Hubungan timbal
balik antara manusia dan alam harus selalu dijaga, salah satu cara yang
dipakai untuk menjaga hubungan timbal balik ini adalah dengan upacara
(caru).



PRODUK ASLI INDONESIA

https://www.youtube.com/watch?v=aEAvKV4xW7M


 Karakter cinta tanah air bersumber pada “harga diri” sebagai manusia

individu maupun transformasinya sebagai komunitas anak bangsa. Hanya

manusia mandiri yang  akan mampu mengemban harga diri. 

 Sementara, pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan di Indonesia 

belumlah berhasil dalam melahirkan anak bangsa yang tangguh dan memiliki

patriotisme. Patriotisme adalah suatu commitment of nationalism in action. 

Untuk memiliki karakter tersebut, peserta didik perlu dikenalkan dengan

banyak hal yang menjadi keprihatinan nasional, diantaranya terkait dengan

kedaulatan ekonomi dan globalisasi.  Tentang kedaulatan ekonomi Indonesia 

dalam materi ini dikaitkan dengan materi prinsip ekonomi yang kurang

bijaksana. Maka perlu disampaikan sejak dini prinsip ekonomi yang rasional. 

Saat ini, ekonomi ditentukan oleh pasar. 



 Tiga bocah laki-laki ditahan oleh pasukan Belanda pada tanggal 1 November 

1947. Dimana anak-anak ini membakar pabrik teh dan gudang Belanda (tidak

ada catatan dimana lokasi pastinya).Tiga anak ini bergabung dengan pejuang

Republik daerah Sumatera Utara..Bocah yang seharusnya menikmati masa 

bermainnya, turut berjuang melawan penjajah..Sumber : Fotocollectie Dienst

voor Legercontacten IndonesiëFotografer :  B. Huisman



Dua orang remaja dari laskar Hizbullah bernama Ali (14 tahun) dan Mohammad (17 tahun) ditahan oleh 

pasukan Marinir Belanda di Surabaya, Jawa Timur, terlihat seorang tentara Belanda berfoto dengan mereka. 

Menurut catatan Belanda, Marinir Belanda menyita persenjataan remaja tersebut berupa pisau, tombak,

granat, dan secarik kertas doa-doa (terlihat disaku baju salah satu remaja). Foto ini tertanggal

22 Januari 1947, dan dipublikasikan disurat kabar Nieuwe Courant tanggal 4 Maret 1947. Dimana dalam

surat kabar tersebut ditulis, "anak-anak yang tidak tahu perang telah dipaksa untuk melawan oleh pihak

Republik dan dilindungi oleh Marinir.".Sumber : Nederlands Instituut voor Militaire Historie





Prinsip Ekonomi

 Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, bertemunya

penawaran dan permintaan. Harga akan terjadi pada tingkat keseimbangan

antara penawaran dan permintaan. Ini menjadikan pasar sebagai mekanisme

lelangan, berarti siapa yang kuat akan menang. Dan sebaliknya, yang lemah,

yang tidak cukup tenaga beli, akan terpaksa berada di luar pasaran, menjadi

penonton, tidak ikut bertransaksi, yang bisa pula berarti tidak mampu

memenuhi tuntutan kebutuhan, terpaksa harus sengsara atau menderita

kelaparan. Inilah yang terjadi jika prinsip ekonomi dimaknai dengan

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya denganpengorbanan yang

sekecil-kecilnya.



 Untuk membangun ekonomi nasional haruslah berdasar ideologi Pancasila dan 

Pasal 33 UUD 1945. Namun, yang terjadi di Indonesia lebih tampak bukan

melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 melainkan ekonomi liberal.Neoliberalisme di 

Indonesia adalah kelanjutan dari liberalism zaman penjajahan yang ditentang

oleh Soekarno-Hatta. Ekonomi pasar telah menggusur ekonomi kerakyatan. 

Dimana ruh ekonomi harusnya ekonomi nasionalisme.



PT FREEPORT INDONESIA

https://www.youtube.com/watch?v=ZfNcQCuQ_iU


 Bagaimana dengan sistem ekonomi Indonesia saat ini?  Kaum pemodal asing

menguasai perekonomian, banyaknya perusahaan multinasional yang 

memperkerjakan tenaga kerja lokal, masih banyaknya pengangguran, eksploitasi

besar-besaran sumber daya alam, lebarnya kesenjangan sosial, dan sebagainya.

 Kondisi perekonomian di Indonesia jika dianalisis lebih lanjut hampir sama dengan

sistem perekonomian yang sama dengan sistem ekonomi liberal pada tahun 1870.

 Pada waktu itu, sistem tersebut telah membawa penderitaan, kemiskinan, dan 

kesengsaraan masyarakat.  Mengapa hal tersebut dapat terulang kembali? 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak mengambil hikmah 

dari mempelajari sejarah. Belajar dari masa lampau sebaiknya tidak hanya

sekedar mengetahui apa, kapan, siapa, dan dimana melainkan perlu mengetahui

mengapa dan bagaimana karena banyak hikmah yang dapat diambil dari peristiwa

lampau yang bermanfaat untuk masa sekarang.



GLOBALISASI

https://www.youtube.com/watch?v=6_Oe8UtPkZ8

