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 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 
karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada 
tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit 
untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan 
Pendidikan Nasional.
 Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat 
kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009.
 Kami menyampaikan penghargaan yang se nggi- ngginya kepada para 
penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada 
Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan 
guru di seluruh Indonesia.
 Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada 
Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, 
dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang 
bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah 
diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia 
yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.
 Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada 
para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. 
Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu di ngkatkan mutunya. Oleh karena itu, 
saran dan kri k sangat kami harapkan.

   Jakarta, Juni  2009
   Kepala Pusat Perbukuan 

kata sambutan
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penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang maha pengasih 
lagi maha penyayang, atas limpahan berkat dan rahmat Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ilmu 
pengetahuan sosial ini dengan lancar.

buku ilmu pengetahuan sosial  1 ini, penulis susun 
berdasarkan standar isi kurikulum 2006. agar mudah 
dipahami, buku ini disajikan dalam bahasa yang sederhana  
dan dilengkapi dengan gambar-gambar. di sela-sela materi, 
disuguhkan juga la han dan tugas-tugas siswa sebagai bahan 
pendalaman. pada akhir penyajian materi, penulis sajikan uji 
kompetensi dan lembar portofolio  sebagai bahan evaluasi 
dan pengayaan terhadap materi yang disajikan.

model pembelajarannya mengacu pada model 
pembelajaran kontekstual. ar nya, proses pembelajaran 
dalam buku ini disesuaikan dengan lingkungan kehidupan 
siswa. dengan demikian, kemampuan siswa untuk 
memahami, menghaya  dan menerapkan pembelajaran ips 
dalam kehidupan sehari-hari akan terarah dengan baik. siswa 
akan menjadi lebih ak f dan krea f dalam kegiatan belajar 
mengajar serta dapat mengembangkan pengetahuan, sikap 
dan keterampilannya.

akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih 
banyak kekurangan dan kelemahan. untuk itu adanya saran 
dan kri k  yang membangun dari para ahli pendidikan 
dan rekan-rekan guru, sangat penulis harapkan demi 
penyempurnaan edisi berikutnya.  
       

m penulis

kata pengantar
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judul bab merupakan awal untuk memasuki 
materi yang akan dibahas. Judul Bab menjadi 
pengantar siswa untuk memasuki pokok bahasan 
baru.

kata kunci adalah kata-kata pen ng yang 
menjadi subyek dan obyek dari kajian dalam bab 
yang dipelajari.

kegiatan/tugas/
berpikir krea f 
merupakan ak vitas 
siswa dalam pembela-
jaran baik yang bersifat 
individu atau kelom-
pok. dengan kegiatan 
ini, diharapkan siswa 
memiliki kompetensi 
dasar seper  yang 
diharapkankan.

rangkuman berisi 
ringkasan materi yang 
dianggap pen ng 
untuk dipelajari dan 
diingat kembali oleh 
siswa.

pedoman penggunaan buku

uji kompetensi 
berfungsi untuk men-
getahui daya serap 
siswa terhadap materi 
pelajaran yang telah 
dibahas.
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