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KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, 

DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN BIOLOGI 
 

Kelas   : X (Sepuluh) 
Alokasi waktu  : 3 JP/Minggu 

 
Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran tidak 
langsung (indirect teaching)  pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi 
Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan 
karakteristik, mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. 

 
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran 
berlangsung, dan dapat dignakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter 
peserta didik lebih lanjut. 

 
Pembelajaran untuk kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut ini. 

 
Kompetensi  

Dasar 
Semester 1 Semester 2 

3.1 Menjelaskan ruang lingkup biologi (permasalahan pada 
berbagai obyek biologi dan tingkat organisasi 
kehidupan), melalui penerapan metode ilmiah dan 
prinsip keselamatan kerja  

 
4.1 Menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang 

permasalahan pada berbagai obyek biologi dan tingkat 
organisasi kehidupan  

 
 
 

v 

 

3.2 Menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di 
Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya beserta 
ancaman dan pelestariannya  

 
4.2 Menyajikan hasil observasi berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya 
pelestariannya  

 
 

v 

 

3.3 Menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup 
dalam lima kingdom  

 
4.3 Menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip 

klasifikasi makhluk hidup  

 
 

v 

 

3.4 Menganalisis struktur, replikasi dan peran virus dalam 
kehidupan  

 
4.4 Melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam 

kehidupan terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat 
virulensinya  

 
v 

 

3.5 Mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi dan 
peran bakteri dalam kehidupan  

 
4.5 Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri 

dalam kehidupan  

 
v 

 

3.6 Mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum 
kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan  

 
4.6 Menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai 

peran protista dalam kehidupan  

 
v 
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Kompetensi  
Dasar 

Semester 1 Semester 2 

3.7 Mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara 
reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam 
kehidupan  

 
4.7 Menyajikan laporan hasil investigasi tentang 

keanekaragaman jamur dan peranannya dalam 
kehidupan  

 
 

v 

 

3.8 Mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio 
berdasarkan ciri-ciri umum, serta mengaitkan 
peranannya dalam kehidupan  

 
4.8 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis 

fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya 
dalam kehidupan  

  
 

v 

3.9 Mengelompokkan hewan ke dalam filum berdasarkan 
lapisan tubuh, rongga tubuh simetri tubuh, dan 
reproduksi  

 
4.9 Menyajikan laporan perbandingan kompleksitas lapisan 

penyusun tubuh hewan (diploblastik dan triploblastik), 
simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksinya  

 v 
 

v 

3.10 Menganalisis komponen-komponen ekosistem dan 
interaksi antar komponen tersebut  

 
4.10 Menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar 

komponen ekosistem (jaring-jaring makanan, siklus 
Biogeokimia)  

  
 

v 

3.11 Menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab, 
dan dampaknya bagi kehidupan  

 
4.11 Merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan 

lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar  

  
 

v 
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Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
 

Satuan Pendidikan : … 
Kelas   : X (Sepuluh) 
Kompetensi Inti  : 
 KI-1:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  
 KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam 
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 
sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan 
kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 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 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

Kompetensi Dasar 
Semester 

1 
Semester 

2 

1.1  Terbiasa membaca al-Qur’an dengan meyakini 
bahwa kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka 
baik (husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah) 
adalah perintah agama.  

v  

2.1  Menunjukkan perilaku kontrol diri (mujahadah an-
nafs), prasangka baik (husnuzzan), dan 
persaudaraan (ukhuwah) sebagai implementasi 
perintah Q.S. al- Hujurat/49: 10 dan 12 serta Hadis 
terkait.  

v  

3.1  Menganalisis Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12 serta 
Hadis tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs), 
prasangka baik (husnuzzan), dan persaudaraan 
(ukhuwah).  

v  

4.1.1  Membaca Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12, sesuai 
dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf  

4.1.2  Mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-Hujurat/49: 10 
dan 12 dengan fasih dan lancar.  

4.1.3  Menyajikan hubungan antara kualitas keimanan 
dengan kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka 
baik (husnuzzan), dan persaudaraan (ukhuwah) 
sesuai dengan pesan Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12, 
serta Hadis terkait.   

v  

1.2  Meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah 
dilarang agama. 

 v 

2.2  Menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan 
perbuatan zina sebagai pengamalan Q.S. al-Isra’/17: 
32, dan Q.S. an-Nur /24: 2, serta Hadis terkait. 

 v 

3.2  Menganalisis Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-
Nur/24 : 2, serta Hadis tentang larangan pergaulan 
bebas dan perbuatan zina. 

 v 
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Kompetensi Dasar 
Semester 

1 
Semester 

2 

4.2.1  Membaca Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-
Nur/24:2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul 
huruf.  

4.2.2  Mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-Isra’/17: 32, 
dan Q.S. an-Nur/24:2 dengan fasihdan lancar.  

4.2.3  Menyajikan keterkaitan antara larangan berzina 
dengan berbagai kekejian (fahisyah) yang 
ditimbulkannya dan perangai yang buruk (saa-a 
sabila) sesuai pesan Q.S. al-Isra’/17: 32 dan Q.S. an-
Nur/24:2. 

 v 

1.3  Meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha 
Mengamankan, Maha Memelihara, Maha Sempurna 
Kekuatan-Nya, Maha Penghimpun, Maha Adil, dan 
Maha Akhir  

v  

2.3  Memiliki sikap keluhuran budi; kokoh pendirian, 
pemberi rasa aman, tawakal dan adil sebagai 
implementasi pemahaman al-Asmau al-Husna: Al-
Karim, Al-Mu’min, Al-Wakil, Al- Matin, Al-Jami’, 
Al-‘Adl, dan Al-Akhir  

v  

3.3  Menganalisis makna al-Asma’u al-Husna: al-Karim, 
al-Mu’min, al-Wakil, al-Matin, al-Jami’, al-‘Adl, dan 
al-Akhir  

v  

4.3  Menyajikan hubungan makna- makna al-Asma’u al-
Husna: al-Karim, al-Mu’min, al-Wakil, al-Matin, al-
Jami’, al-‘Adl, dan al-Akhir dengan perilaku 
keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal 
dan perilaku adil  

v  

1.4  Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Swt.   v 

2.4  Menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung 
jawab, sebagai implementasi beriman kepada 
malaikat-malaikat Allah Swt.  

 v 

3.4  Menganalisis makna beriman kepada malaikat-
malaikat Allah Swt.  

 v 

4.4  Menyajikan hubungan antara beriman kepada 
malaikat-malaikat Allah Swt. dengan perilaku teliti, 
disiplin, dan waspada.  

 v 

1.5 Terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam   v 

2.5  Menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan 
syariat Islam  

v  

3.5  Menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat 
Islam  

v  

4.5  Menyajikan keutamaan tatacara berpakaian sesuai 
syariat Islam  

v  

1.6  Meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama  v  

2.6  Menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan 
sehari-hari  

v  

3.6  Menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan 
sehari-hari  

v  

4.6  Menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur 
dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan  

v  

1.7  Meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah 
Allah dan Rasul-Nya. 

 v 
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Kompetensi Dasar 
Semester 

1 
Semester 

2 

2.7  Memiliki sikap semangat keilmuan sebagai 
implementasi pemahaman Q.S. at-Taubah/9: 122 dan 
Hadis terkait. 

 v 

3.7  Menganalisis semangat menuntut ilmu, 
menerapkan, dan menyampaikannya kepada sesama. 

 v 

4.7  Menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut 
ilmu, dengan kewajiban membela agama sesuai 
perintah Q.S. at-Taubah/9: 122 Adan Hadis terkait. 

 v 

1.8  Meyakini al-Qur’an, Hadis dan ijtihad sebagai 
sumber hukum Islam  

v  

2.8  Menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah 
sebagai implemantasi pemahaman terhadap 
kedudukan al-Qur’an, Hadis, dan ijtihad sebagai 
sumber hukum Islam  

v  

3.8  Menganalisis kedudukan al-Qur’an, Hadis, dan 
ijtihad sebagai sumber hukum Islam  

v  

4.8  Mendeskripsikan macam-macam sumber hukum 
Islam  

v  

1.9  Meyakini bahwa haji, zakat dan wakaf adalah 
perintah Allah dapat memberi kemaslahatan bagi 
individu dan masyarakat. 

 v 

2.9  Menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah 
dari perintah haji, zakat, dan wakaf.  

 v 

3.9  Menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan 
wakaf bagi individu dan masyarakat. 

 v 

4.9  Menyimulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf  v 

1.10  Meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad 
saw di Makkah.  

v  

2.10  Bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan 
kebenaran sebagai ’ibrah dari sejarah strategi dakwah 
Nabi di Makkah.  

v  

3.10  Menganalisis substansi, strategi, dan penyebab 
keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw di 
Makkah.  

v  

4.10  Menyajikan keterkaitan antara substansi dan 
strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi 
Muhammad saw di Makkah 

v  

1.11  Meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad 
saw di Madinah. 

 v 

2.11  Menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan 
kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah 
Nabi di Madinah. 

 v 

3.11  Menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan 
dakwah Nabi Muhammad saw di Madinah. 

 v 

4.11  Menyajikan keterkaitan antara substansi dan 
strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi 
Muhammad saw di Madinah 

 v 
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SILABUS 
MATA PELAJARAN MATEMATIKA WAJIB 

Alokasiwaktu: 4 jam pelajaran/minggu 
SEMESTER GANJIL DAN GENAP 

SMA NEGERI 66 JAKARTA 
KELAS X (SEPULUH) 

 
Kompetnsiinti 
 KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 

dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 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 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 
Kompetensi Dasar Semester 1 Semester 2 

3.1. Mengintepretasipersamaandanpertidaksamaann
ilaimutlakdaribentuk linear 
satuvariabeldenganpersamaandanpertidaksama
anlinear Aljabarlainnya. 

v  

4.1. Menyelesaikanmasalah yang 
berkaitandenganpersamaandanpertidaksamaann
ilaimutlakdaribentuk linear satu variable 

v  

3.2. Menjelaskandanmenentukanpenyelesaianpertid
aksamaanrasionaldanirasionalsatuvariabel 

v  

4.2. Menyelesaikanmasalah yang 
berkaitandenganpertidaksamaanrasionaldaniras
ionalsatuvariabel 

v  

3.3. Menyusunsistempersamaan linear 
tigavariabeldarimasalahkontekstual 

v  

4.3. Menyelesaikanmasalahkontekstual yang 
berkaitandengansistempersamaan linear tiga 
variable 

v  

3.4. Menjelaskandanmenentukanpenyelesaiansiste
mpertidaksamaanduavariabel (linear-
kuadratdankuadrat-kuadrat) 

v  

4.4. Menyajikandanmenyelesaikanmasalah yang 
berkaitandengansistempertidaksamaanduavaria
bel (linear-kuadratdankuadrat-kuadrat 

v  

3.5. Menjelaskandanmenentukanfungsi 
(terutamafungsi linear, fungsikuadrat, 
danfungsirasional) secara formal yang 
meliputinotasi, daerahasal, daerahhasil, 
danekspresisimbolik, sertasketsagrafiknya 

v  

4.5. Menganalisakarakteristikmasing – 
masinggrafik (titikpotongdengansumbu, 

v  
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Kompetensi Dasar Semester 1 Semester 2 

titikpuncak, asimtot) 
danperubahangrafikfungsinyaakibattransformas
i f2(x), 1/f(x), |f(x)| dsb 

3.6. Menjelaskanoperasikomposisipadafungsidanop
erasi invers padafungsi invers sertasifat-
sifatnyasertamenentukaneksistensinya 

 v 

4.6. Menyelesaikanmasalah yang 
berkaitandenganoperasikomposisidanoperasi 
invers suatufungsi 

 v 

3.7. Menjelaskanrasiotrigonometri (sinus, cosinus, 
tangen, cosecan, secan, dancotangen) 
padasegitigasiku-siku 

 v 

4.7. Menyelesaikanmasalahkontekstual yang 
berkaitandenganrasiotrigonometri (sinus, 
cosinus, tangen, cosecan, secan, dancotangen) 
padasegitigasiku-siku 

 v 

3.8. Menggeneralisasirasiotrigonometriuntuksudut-
sudut di berbagaikuadrandansudut-
sudutberelasi 

 v 

4.8. Menyelesaikanmasalahkontekstual yang 
berkaitandenganrasiotrigonometrisudut-sudut 
di berbagaikuadrandansudut-sudutberelasi 

 v 

3.9. Menjelaskanaturan sinus dancosinus  v 

4.9. Menyelesaikanmasalah yang 
berkaitandenganaturan sinus dancosinus 

 v 

3.10. Menjelaskanfungsitrigonometridenganmeng
gunakanlingkaransatuan 

 v 

4.10. Menganalisaperubahangrafikfungsitrigonom
etriakibatperubahanpadakonstantapadafungsi y 
= a sin b(x + c) + d. 

 v 
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SILABUS 
MATA PELAJARAN MATEMATIKA PEMINATAN 

Alokasiwaktu: 3 jam pelajaran/minggu 
SEMESTER GANJIL DAN GENAP 

SMA NEGERI 66 JAKARTA 
KELAS X (SEPULUH) 

 
Kompetnsi inti 
KI-1 dan KI-2: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan 

mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi 
secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 
sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 
regional, dan kawasan internasional”. 

KI 3:  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 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 

KI4:  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

 

Kompetensi Dasar 
Semester 

1 
Semester 

2 
3.1.Mendeskripsikandanmenentukanpenyelesaianfungsiek

sponensialdanfungsilogaritmamenggunakanmasalahko
ntekstual, sertakeberkaitanannya 

v  

4.1.Menyajikandanmenyelesaikanmasalah yang 
berkaitandenganfungsieksponensialdanfungsilogaritma 

v  

3.2.Menjelaskanvektor, operasivektor, panjangvektor, 
sudutantarvektordalamruangberdimensidua (bidang) 
danberdimensitiga 

 v 

4.2.Menyelesaikanmasalah yang berkaitandenganvektor, 
operasivektor, panjangvektor, 
sudutantarvektordalamruangberdimensidua (bidang) 
danberdimensitiga 

 v 
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Bahasa Inggris Umum 
Satuan Pendidikan : SMA/MA 
Kelas   : X (Sepuluh) 
Kompetensi Inti  : 
 KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 

dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 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 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 
 
 

Kompetensi Dasar 
Semester 

1 
Semester 

2 

3.1  Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan tindakan memberi dan 
meminta informasi terkait jati diri dan hubungan 
keluarga, sesuai dengan konteks penggunaannya. 
(Perhatikan unsur kebahasaan pronoun: subjective, 
objective, possessive) 

v  

4.1  Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan 
tulis pendek dan sederhana yang melibatkan 
tindakan memberi dan meminta informasi terkait 
jati diri, dengan memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 

v  

3.2  Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan 
dan tulis yang melibatkan tindakan memberikan 
ucapan selamat dan memuji bersayap (extended), 
serta menanggapinya, sesuai dengan konteks 
penggunaannya 

v  

4.2  Menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan 
tulis sederhana yang melibatkan tindakan 
memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap 
(extended), dan menanggapinya dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

v  

3.3  Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan tindakan memberi dan 
meminta informasi terkait niat melakukan suatu 
tindakan/kegiatan, sesuai dengan konteks 

v  
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Kompetensi Dasar 
Semester 

1 
Semester 

2 

penggunaannya. (Perhatikan unsur kebahasaan be 
going to, would like to) 

4.3  Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan 
tulis pendek dan sederhana yang melibatkan 
tindakan memberi dan meminta informasi terkait 
niat melakukan suatu tindakan/kegiatan, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

v  

3.4  Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan 
dan tulis dengan memberi dan meminta informasi 
terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah 
terkenal, pendek dan sederhana, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 

v  

4.4  Teks deskriptif 

4.4.1  Menangkap makna secara kontekstual terkait 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
teks deskriptif, lisan dan tulis, pendek dan 
sederhana terkait tempat wisata dan bangunan 
bersejarah terkenal 

4.4.2  Menyusun teks deskriptif lisan dan tulis, pendek 
dan sederhana, terkait tempat wisata dan bangunan 
bersejarah terkenal, dengan memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, secara 
benar dan sesuai konteks 

 

 

 

v 

 

3.5  Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam 
bentuk pemberitahuan (announcement), dengan 
memberi dan meminta informasi terkait kegiatan 
sekolah, sesuai dengan konteks penggunaannya 

v  

4.5  Teks pemberitahuan (announcement)  
4.5.1  Menangkap makna secara kontekstual terkait 

fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
teks khusus dalam bentuk pemberitahuan 
(announcement)  

4.5.2  Menyusun teks khusus dalam bentuk 
pemberitahuan (announcement), lisan dan tulis, 
pendek dan sederhana, dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, 
secara benar dan sesuai konteks 

 

 

v 

 

3.6  Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan tindakan memberi dan 
meminta informasi terkait keadaan/tindakan/ 
kegiatan/ kejadian yang dilakukan/terjadi di waktu 
lampau yang merujuk waktu terjadinya dan 
kesudahannya, sesuai dengan konteks 
penggunaannya. (Perhatikan unsur kebahasaan 
simple past tense vs present perfect tense) 

 v 

4.6  Menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan 
tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan 
tindakan memberi dan meminta informasi terkait 

 v 
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Kompetensi Dasar 
Semester 

1 
Semester 

2 

keadaan/tindakan/ kegiatan/ kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau yang merujuk 
waktu terjadinya dan kesudahannya, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

3.7  Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan beberapa teks recount lisan dan 
tulis dengan memberi dan meminta informasi 
terkait peristiwa bersejarah sesuai dengan konteks 
penggunaannya 

 v 

4.7  Teks recount – peristiwa bersejarah 

4.7.1  Menangkap makna secara kontekstual terkait 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
teks recount lisan dan tulis terkait peristiwa 
bersejarah 

4.7.2  Menyusun teks recount lisan dan tulis, pendek dan 
sederhana, terkait peristiwa bersejarah, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, secara benar dan sesuai konteks 

 v 

3.8  Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan 
tulis dengan memberi dan meminta informasi 
terkait legenda rakyat, sederhana, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 

 v 

4.8  Menangkap makna secara kontekstual terkait 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
teks naratif, lisan dan tulis sederhana terkait 
legenda rakyat 

 v 

3.9  Menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan 
lirik lagu terkait kehidupan remaja 
SMA/MA/SMK/MAK 

 v 

4.9  Menangkap makna terkait fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan secara kontekstual lirik lagu terkait 
kehidupan remaja SMA/MA/SMK/MAK 

 v 
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Bahasa Indonesia Wajib 
Satuan Pendidikan : SMA / MA 
Kelas   : X (Sepuluh) 
Kompetensi Inti  : 
 KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.Menghayati 

dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 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 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta  

 mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
 
 

Kompetensi Dasar 
Seme
ster 1 

Semes
ter 2 

3.1  Mengidentifikasi laporan hasil observasi yang 
dipresentasikan dengan lisan dan tulis 

v  

4.1  Menginterpretasi isi teks laporan hasil 
observasi berdasarkan interpretasi baik secara 
lisan maupun tulis 

v  

3.2  Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari 
minimal dua teks laporan hasil observasi 

v  

4.2  Mengkonstruksi-kan teks laporan dengan 
memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik 
lisan maupun tulis 

v  

3.3  Mengidentifikasi (permasalahan, argumentasi, 
pengetahuan, dan rekomendasi) teks eksposisi 
yang didengar dan atau dibaca 

v  

4.3  Mengembangkan isi (permasalahan, argumen, 
pengetahuan, dan rekomendasi) teks eksposisi 
secara lisan dan/tulis 

v  

3.4  Menganalisis struktur dan kebahasaan teks 
eksposisi 

v  

4.4  Mengonstruksikan teks eksposisi dengan 
memerhatikan isi (permasalahan, argumen, 
pengetahuan, dan rekomendasi), struktur dan 
kebahasaan 

v  

3.5  Mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna 
tersirat 

v  

4.5  Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah 
teks anekdot baik lisan maupun tulis 

v  

3.6  Menganalisis struktur dan kebahasaan teks 
anekdot. 

v  
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Kompetensi Dasar 
Seme
ster 1 

Semes
ter 2 

4.6  Menciptakan kembali teks anekdot dengan 
memerhatikan struktur, dan kebahasaan baik 
lisan maupun tulis 

v  

3.7  Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang 
terkandung dalam cerita rakyat (hikayat) baik 
lisan maupun tulis 

v  

4.7  Menceritakan kembali isi cerita rakyat (hikayat) 
yang didengar dan dibaca 

v  

3.8  Membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan 
cerita rakyat dan cerpen 

v  

4.8  Mengembangkan cerita rakyat (hikayat) ke 
dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi 
dan nilai-nilai. 

v  

3.9  Mengidentifikasi butir-butir penting dari dua 
buku nonfiksi (buku pengayaan) dan satu novel 
yang dibaca.gkan nilai-nilai dan kebahasaan 
cerita rakyat dan cerpen 

v  

4.9  Menyusun ikhtisar dari dua buku nonfiksi 
(buku pengayaan) dan ringkasan dari satu novel 
yang dibaca 

v  

3.10  Mengevaluasi pengajuan, penawaran dan 
persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun 
tertulis. 

v v 

4.10  Menyampaikan pengajuan, penawaran, 
persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi 
secara lisan atau tulis 

v v 

3.11  Menganalisis isi, struktur (orientasi, 
pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup) 
dan kebahasaan teks negosiasi 

v v 

4.11  Mengkonstruksikan teks negosiasi dengan 
memerhatikan isi, struktur (orientasi, 
pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup) 
dan kebahasaan 

v v 

3.12  Menghubungkan permasalahan/ isu, sudut 
pandang dan argumen beberapa pihak dan 
simpulan dari debat untuk menemukan esensi 
dari debat 

 v 

4.12  Mengonstruksi permasalahan/isu, sudut 
pandang dan argumen beberapa pihak, dan 
simpulan dari debat secara lisan untuk 
menunjukkan esensi dari debat 

 v 

3.13  Menganalisis isi debat (permasalahan/isu, 
sudut pandang dan argumen beberapa pihak, 
dan simpulan) 

 v 

4.13  Mengembangkan permasalahan/ isu dari 
berbagai sudut pandang yang dilengkapi 
argumen dalam berdebat 

 v 

3.14  Menilai hal yang dapat diteladani dari teks 
biografi 

 v 

4.14  Mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat 
diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks 
biografi yang dibaca secara tertulis 

 v 
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Kompetensi Dasar 
Seme
ster 1 

Semes
ter 2 

3.15  Menganalisis aspek makna dan kebahasaan 
dalam teks biografi 

 v 

4.15  Menceritakan kembali isi teks biografi baik 
lisan maupun tulis. 

 v 

3.16  Mengidentifikasi suasana, tema, dan makna 
beberapa puisi yang terkandung dalam antologi 
puisi yang diperdengarkan atau dibaca 

 v 

4.16  Mendemonstrasikan (membacakan atau 
memusikalisasikan) satu puisi dari antologi 
puisi atau kumpulan puisi dengan 
memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi 
(tekanan dinamik dan tekanan tempo) 

 v 

3.17  Menganalisis unsur pembangun puisi  v 

4.17  Menulis puisi dengan memerhatikan unsur 
pembangunnya (tema, diksi, gaya bahasa, imaji, 
struktur, perwajahan) 

 v 

3.18  Menganalisis isi dari minimal satu buku 
fiksi dan satu buku nonfiksi yang sudah dibaca 

 v 

4.18  Mempresentasikan replikasi isi buku ilmiah 
yang dibaca dalam bentuk resensi 

 v 
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Fisika 
Satuan Pendidikan : SMA / MA 
Kelas   : X (Sepuluh) 
Alokasi waktu  : 3 jam pelajaran/minggu 
 
Kompetensi Inti  : 
 KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 

dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 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 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 
 
 
 
 

Kompetensi Dasar 
Semester 

1 
Semeste

r 2 

3.1 Menjelaskan hakikat ilmu Fisika dan perannya 
dalam kehidupan, metode ilmiah, dan 
keselamatan kerja di laboratorium 

v  

4.1 Membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan 
kerja misalnya pada pengukuran kalor 

v  

3.2. Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran 
fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, 
serta notasi ilmiah 

v  

4.2. Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut 
ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan 
teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka 
penting untuk suatu penyelidikan ilmiah 

v  

3.3. Menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang 
(misalnya perpindahan) 

v  

4.3. Merancang percobaan untuk menentukan resultan 
vektor sebidang (misalnya perpindahan) beserta 
presentasi hasil dan makna fisisnya 

v  

3.4 Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak 
lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan gerak 
lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut 

v  
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Kompetensi Dasar 
Semester 

1 
Semeste

r 2 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
misalnya keselamatan lalu lintas 

4.4 Menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk 
menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus  
dengan kecepatan konstan (tetap) dan bergerak 
lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut 
makna fisisnya 

v  

3.5. Menganalisis gerak parabola dengan 
menggunakan vektor, berikut makna fisisnya  dan 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

v  

4.5. Mempresentasikan data hasil percobaan gerak 
parabola dan makna fisisnya 

v  

3.6. Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar 
dengan laju konstan (tetap) dan penerapannya 
dalam kehidupan sehari-hari 

v  

4.6. Melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya 
tentang gerak melingkar, makna fisis dan 
pemanfaatannya 

v  

3.7 Menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan 
antara gaya, massa dan gerak lurus benda serta 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

v  

4.7 Melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya 
terkait gaya serta hubungan gaya, massa dan 
percepatan dalam gerak lurus benda dengan  
menerapkan  metode ilmiah 

v  

3.8. Menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit 
dalam tatasurya berdasarkan hukum-hukum 
Newton 

 v 

4.8. Menyajikan karya mengenai gerak satelit buatan 
yang mengorbit bumi, pemanfaatan dan dampak 
yang ditimbulkannya dari berbagai sumber 
informasi 

 v 

3.9. Menganalisis konsep energi, usaha (kerja), 
hubungan usaha (kerja) dan perubahan energi, 
hukum kekekalan energi, serta penerapannya 
dalam peristiwa sehari-hari 

 v 

4.9. Menerapkan metode ilmiah untuk mengajukan 
gagasan penyelesaian masalah gerak dalam 
kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan 
konsep energi, usaha (kerja), dan hukum 

 v 
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Kompetensi Dasar 
Semester 

1 
Semeste

r 2 

kekekalan energi  

3.10. Menerapkan konsep momentum dan impuls, serta 
hukum kekekalan momentum dalam kehidupan 
sehari-hari 

 v 

4.10. Menyajikan hasil pengujian penerapan hukum 
kekekalan momentum, misalnya bola jatuh bebas 
ke lantai dan roket sederhana 

 v 

3.11. Menganalisis hubungan antara gaya dan getaran 
dalam kehidupan sehari-hari 

 v 

4.11. Melakukan percobaan getaran harmonis pada 
ayunan sederhana dan/atau getaran pegas berikut 
presentasi serta makna fisisnya 

 v 
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Kimia 

Satuan Pendidikan : SMA / MA / SMK 
Kelas   : X (Sepuluh) 
Alokasi waktu  : 3 jam pelajaran/minggu 
Kompetensi Inti  : 
 KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 

dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 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 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 
 

Kompetensi Dasar Semester 1 Semester 2 

3.1  Menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu 
Kimia, keselamatan dan keamanan di 
laboratorium, serta peran kimia dalam 
kehidupan  

v  

4.1  Menyajikan hasil rancangan dan 
hasilpercobaan ilmiah  

v  

3.2  Menganalisis perkembangan model atom 
dari model atom Dalton, Thomson, 
Rutherford, Bohr, dan Mekanika 
Gelombang  

v  

4.2  Menjelaskan fenomena alam atau hasil 
percobaan menggunakan model atom 

v  

3.3  Menjelaskan konfigurasi elektron dan pola 
konfigurasi elektron terluar untuk setiap 
golongan dalam tabel periodik  

v  

4.3  Menentukan letak suatu unsur dalam tabel 
periodik berdasarkan konfigurasi elektron  

v  

3.4  Menganalisis kemiripan sifat unsur dalam 
golongan dan keperiodikannya  

v  

4.4  Menyajikan hasil analisis data-data unsur 
dalam kaitannya dengan kemiripan dan 
sifat keperiodikan unsur  

v  

3.5  Membandingkan ikatan ion, ikatan 
kovalen, ikatan kovalen koordinasi, dan 
ikatan logam serta kaitannya dengan sifat 
zat  

v  

4.5  Merancang dan melakukan percobaan 
untuk menunjukkan karakteristik senyawa 
ion atau senyawa kovalen berdasarkan 
beberapa sifat fisika  

v  

3.6  Menerapkan Teori Pasangan Elektron 
Kulit Valensi (VSEPR) dan Teori Domain 

v  
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Kompetensi Dasar Semester 1 Semester 2 

elektron dalam menentukan bentuk 
molekul  

4.6  Membuat model bentuk molekul dengan 
menggunakan bahan-bahan yang ada di 
lingkungan sekitar atau perangkat lunak 
komputer  

v  

3.7  Menghubungkan interaksi antar ion, atom 
dan molekul dengan sifat fisika zat  

v  

4.7  Menerapkan prinsip interaksi antar ion, 
atom dan molekul dalam menjelaskan 
sifat-sifat fisik zat di sekitarnya  

v  

3.8  Menganalisis sifat larutan berdasarkan 
daya hantar listriknya  

 v 

4.8  Membedakan daya hantar listrik berbagai 
larutan melalui perancangan dan 
pelaksanaan percobaan  

 v 

3.9  Mengidentifikasi reaksi reduksi dan 
oksidasi menggunakan konsep bilangan 
oksidasi unsur  

 v 

4.9  Menganalisis beberapa reaksi berdasarkan 
perubahan bilangan oksidasi yang 
diperoleh dari data hasil percobaan dan/ 
atau melalui percobaan  

 v 

3.10  Menerapkan hukum-hukum dasar 
kimia, konsep massa molekul relatif, 
persamaan kimia, konsep mol, dan kadar 
zat untuk menyelesaikan perhitungan 
kimia  

 v 

4.10  Menganalisis data hasil percobaan 
menggunakan hukum-hukum dasar kimia 
kuantitatif 

 v 
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SILABUS 
 

Mata Pelajaran  : PPKn 
Kelas  : X (Sepuluh) 
Semester  : Ganjil dan Genap 
Alokasi Waktu  : 2 Jam Pelajaran / Minggu 
 
Kompetensi Inti: 
KI-1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  
KI-2:  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi 
secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan 
internasional”. 

KI-3:  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif 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 abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

Kompetensi Dasar Semester 1 Semester 2 

1.1. Mensyukuri  nilai-nilai Pancasila dalam praktik 
penyelenggaraan  pemerintahan negara sebagai 
salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang 
Maha Esa 

2.1  Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk 
penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara 

3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka 
praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara  

4.1. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan Negara   

 

 

 

 

v 

 

1.2. Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan 
penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan 
keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan 
Yang Maha Esa 

2.2 Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan  
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, 
warga negara dan penduduk, agama dan 
kepercayaan, pertahanan dan keamanan 

 

 

 

v 
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Kompetensi Dasar Semester 1 Semester 2 

3.2 Menelaah  ketentuan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur 
tentang wilayah negara, warga negara dan 
penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan 
keamanan 

4.2 Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-
undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang mengatur wilayah negara, warga negara  dan 
penduduk, agama dan kepercayaan, serta  
pertahanan dan keamanan 

 

 

v 

1.3. Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan 
kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan 
bertaqwa 

2.3 Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di 
sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga 
negara 

3.3 Menganalisis fungsi dan  kewenangan  lembaga-
lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

4.3 Mendemonstrasikan  hasil analisis   tentang 
kewenangan  lembaga-lembaga Negara menurut 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 

 

 

 

 

v 

 

1.4  Menghormati hubungan pemerintah pusat dan 
daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa 

2.4  Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah 
pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat. 

3.4 Merumuskan hubungan pemerintahan pusat dan 
daerah menurut Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 

4.4 Merancang dan melakukan penelitian sederhana 
tentang hubungan pemerintahan pusat dan 
pemerintah setempat menurut Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 

 

 

 

v 

 

1.5. Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk 
komitmen integrasi nasional dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika  sebagai wujud syukur 
kepada Tuhan yang Maha Esa. 

  

v 
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Kompetensi Dasar Semester 1 Semester 2 

2.5  Menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka 
mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

3.5 Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi 
nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

4.5 Mendesemontarsikan  faktor-faktor pembentuk 
integrasi nasionaldalam bingkai Bhinneka Tunggal 
Ika 

 

 

v 

1.6  Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman 
terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam 
bingkai  Bhinneka Tunggal Ika 

2.6  Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman 
terhadap negara dan upaya penyelesaiannya 
dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika 

3.6 Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya 
penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan 
dalam bingkai  Bhinneka Tunggal Ika 

4.6 Menyaji hasil analisis  tentang ancaman terhadap 
negara dan upaya penyelesaiannya di bidang 
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan, dan keamanandalam bingkai  Bhinneka 
Tunggal Ika 

  

 

 

 

 

v 

1.7. Menghargai  wawasan nusantara dalam konteks 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 
anugerah Tuhan yang Maha Esa 

2.7 Bertanggungjawab mengembangkan kesadaran 
akan pentingnya wawasan nusantara dalam konteks 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

3.7 Menginterpretasi pentingnya Wawasan Nusantara 
dalam konteks Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

4.7 Mempresentasikan hasil interpretasi terkait 
pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

  

 

 

v 
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Sejarah Indonesia 
Satuan Pendidikan : SMA 
Kelas   : X (Sepuluh) 
Kompetensi Inti  : 
 KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 

dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 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 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 
 
Alokasi waktu: 2 jam pelajaran/minggu 
 
 
 

Kompetensi Dasar Semester 
1 

Semester 2 

3.1  Memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, 
sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah 

v  

4.1  Menyajikan hasil penerapan konsep berpikir 
kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu 
dalam peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan atau 
bentuk lain 

v  

3.2  Memahami konsep perubahan dan keberlanjutan 
dalam sejarah 

v  

4.2  Menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan 
dalam mengkaji peristiwa sejarah 

v  

3.3  Menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-
usul nenek moyang bangsa Indonesia (Melanesoid, 
Proto, dan Deutero Melayu) 

v  

4.3  Menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia 
purba dan asal-usul nenek moyang bangsa indonesia 
(Melanesoid, Proto, dan Deutero Melayu) dalam 
bentuk tulisan 

v  

3.4  Memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya 
masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya 
dalam kehidupan lingkungan terdekat 

v  

4.4  Menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya 
masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya 
dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk 
tulisan 

v  

3.5  Menganalisis berbagai teori tentang proses 
masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan 
Buddha ke Indonesia 

 v 
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4.5  Mengolah informasi tentang proses masuknya 
agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke 
Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan 
masyarakat Indonesia masa kini serta 
mengemukakan-nya dalam bentuk tulisan 

 v 

3.6  Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, 
pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-
kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia serta 
menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih 
berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa 
kini 

 v 

4.6  Menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan 
tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang 
berkembang pada masa kerajaan Hindu dan Buddha 
yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa 
Indonesia pada masa kini 

 v 

3.7  Menganalisis berbagai teori tentang proses 
masuknya agama dan kebudayaan Islam ke 
Indonesia 

 v 

4.7  Mengolah informasi teori tentang proses masuknya 
agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dengan 
menerapkan cara berpikir sejarah, serta 
mengemukakannya dalam bentuk tulisan 

 v 

3.8  Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, 
pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-
kerajaan Islam di Indonesia serta menunjukkan 
contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada 
kehidupan masyarakat Indonesia masa kini 

 v 

4.8  Menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan 
tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang 
berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih 
berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia 
pada masa kini 

 v 
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Sejarah Peminatan 
Satuan Pendidikan : SMA 
Kelas   : X (Sepuluh) 
Kompetensi Inti  : 
 KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.Menghayati 

dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3:Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 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 

 KI4:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 
Kompetensi Dasar Semester 

1 
Semester 

2 

3.1  Menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu v  

4.1  Menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan 
manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan 
dan/atau media lain 

v  

3.2  Menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan 
keberlanjutan 

v  

4.2  Menyajikan hasil telaah dalam bentuk tertulis tentang 
keterkaitan kehidupan manusia dalam perubahan dan 
keberlanjutan 

v  

3.3  Menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah tentang 
manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini 

v  

4.3  Membuat tulisan tentang hasil kajian mengenai 
keterkaitan kehidupan masa lalu untuk kehidupan masa 
kini 

v  

3.4  Menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan 
seni 

v  

4.4  Menyajikan hasil telaah tentang sejarah sebagai ilmu, 
peristiwa, kisah dan seni dalam bentuk tulisan dan/atau 
media lain 

v  

3.5  Menganalisis cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam 
karya sejarah 

v  

4.5  Menyajikan hasil telaah tentang penerapan cara berpikir 
diakronik dan sinkronik dalam karya sejarah melalui 
tulisan dan/atau media lain 

v  

3.6  Mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai 
bentuk/jenis sumber sejarah (artefak, fosil, tekstual, 
nontekstual, kebendaan, visual, audiovisual, tradisi lisan) 

v  
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4.6  Menyajikan hasil evaluasi kelebihan dan kekurangan 
berbagai bentuk/jenis sumber sejarah (artefak, fosil, 
tekstual, nontekstual, kebendaan, visual, audiovisual, 
tradisi lisan) dalam bentuk tulisan dan/atau media lain 

v  

3.7  Memahami langkah-langkah penelitian sejarah (heuristik, 
kritik/verifikasi, interpretasi/eksplanasi, dan penulisan 
sejarah) 

v  

4.7  Menerapkan langkah-langkah penelitian sejarah (heuristik, 
kritik/verifikasi, interpretasi/ eksplanasi dan penulisan 
sejarah) dalam mempelajari sumber sejarah yang ada di 
sekitarnya 

v  

3.8  Menganalisis ciri-ciri dari historiografi tradisional, 
kolonial, dan modern 

 v 

4.8  Menyajikan hasil kajian ciri-ciri historiografi tradisional, 
kolonial, dan modern dalam bentuk tulisan dan/atau media 
lain 

 v 

3.9  Menganalisis persamaan dan perbedaan antara manusia 
purba Indonesia dan dunia dengan manusia modern dalam 
aspek fisik dan nonfisik 

 v 

4.9  Menyajikan hasil analisis mengenai persamaan dan 
perbedaan antara manusia purba Indonesia dan dunia 
dengan manusia modern dalam aspek fisik dan nonfisik 
dalam bentuk tulisan dan/atau media lain 

 v 

3.10  Menganalisis kehidupan awal manusia Indonesia dalam 
aspek kepercayaan, sosial, budaya, ekonomi, dan 
teknologi serta pengaruhnya dalam kehidupan masa kini 

 v 

4.10  Menarik kesimpulan dari hasil analisis mengenai 
keterkaitan kehidupan awal manusia Indonesia pada aspek 
kepercayaan, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, serta 
pengaruhnya dalam kehidupan masa kini dalam bentuk 
tulisan dan/atau media lain 

 v 

3.11  Menganalisis peradaban awal dunia serta 
keterkaitannya dengan peradaban masa kini pada aspek 
lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, dan 
sosial 

 v 

4.11  Menyajikan hasil analisis peradaban awal dunia serta 
keterkaitannya dengan peradaban masa kini pada aspek 
lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, dan 
sosial dalam bentuk tulisan dan/atau media lain 

 v 
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SOSIOLOGI 

KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
Kelas  : X 

Alokasi waktu : 3 Jam Pelajaran/Minggu 

 
Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 
pembelajaran tidak langsung (indirect teaching)  pada pembelajaran Kompetensi 
Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, 
dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta 
kebutuhan dan kondisi peserta didik.  

 
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 
pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 
dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 

 
Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan 
sebagai berikut ini. 

 

Kompetensi Inti: 

 KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 
dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 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 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

Kompetensi Dasar Semester 1 Semester 2 

3.1 Memahami pengetahuan dasar Sosiologi 
sebagai ilmu pengetahuan yang 
berfungsi mengkaji gejala sosial di 
masyarakat.  

4.1 Menalar suatu gejala sosial di 
lingkungan sekitar dengan 
menggunakan pengetahuan sosiologis  

 
 
 
v 
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Kompetensi Dasar Semester 1 Semester 2 

3.2. Mengenali dan mengidentifikasi realitas 
individu, kelompok dan hubungan sosial 
di masyarakat. 

4.2  Mengolah realitas individu, kelompok 
dan hubungan sosial sehingga mandiri 
dalam memposisikan diri dalam 
pergaulan sosial di masyarakat 

 

 
 
 

v 

 

3.3. Menerapkan konsep-konsep dasar 
Sosiologi untuk memahami ragam gejala 
sosial di  masyarakat. 

4.3. Mengaitkan realitas sosial dengan 
menggunakan konsep-konsep dasar 
Sosiologi untuk mengenali berbagai 
gejala sosial di masyarakat.  

 

 
 
 
v 

 

3.4. Memahami berbagai metode penelitian 
sosial yang sederhana untuk mengenali 
gejala sosial di masyarakat 

4.4. Melakukan penelitian sosial yang 
sederhana untuk mengenali ragam 
gejala sosial dan hubungan sosial di 
masyarakat 

 

  
 
 

v 
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MATA PELAJARAN 
PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN 

KESEHATAN 
 

 
KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, 

                            DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
Kompetensi Inti: 
KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.Menghayati dan 
mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 
bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan 
perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 
 
KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif 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 
 
KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 
Kelas  : X    
Alokasi waktu : 3 jam pelajaran/minggu 

 

Kompetensi Dasar Semester 1 Semester 2 

3.1 Menganalisis keterampilan gerak salah 
satu permainan bola besar untuk 
menghasilkan koordinasi gerak 
yangbaik*) 

4.1 Mempraktik-kan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu per-
mainan bola besar untuk menghasilkan 
koordinasi gerak yang baik *) 

 

v v 

v v 

  

3.2  Menganalisis keterampilan gerak salah 
satu per-mainan bola kecil untuk 
menghasilkan koordinasi gerak yang 
baik* 

v v 

v v 
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Kompetensi Dasar Semester 1 Semester 2 

4.2 Mempraktik-kan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu permainan 
bola kecil untuk meng-hasilkan 
koordinasi gerak yang baik* 

  

  

3.3 Menganalisis keterampilan jalan cepat, 
lari, lompat dan lempar untuk meng-
hasilkan gerak yang efektif * ) 

4.3 Mempraktik- kan hasil analisis 
keterampilan jalan cepat, lari, lompat 
dan lempar untuk menghasilkan gerak 
yang efektif *) 

 

v v 

v v 

  

  

3.4 Menganalisis keterampilan gerak seni 
dan  olahraga beladiri untuk 
menghasilkan gerak yang efektif **) 

4.4 Mempraktik-kan hasil analisis 
keterampilan gerak seni dan  olahraga 
beladiri untuk menghasilkan gerak yang 
efektif **) 

 

  

v 

3.5 Menganalisis konsep latihan  dan 
pengukuran komponen kebugaran 
jasmani terkait kesehatan (daya tahan, 
kekuatan, komposisi tubuh, dan 
kelenturan) menggunakan instrumen 
terstandar  

4.5 Mempraktik-kan hasil analisis konsep 
latihan  dan pengukuran komponen 
kebugaran jasmani terkait kesehatan 
(daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, 
dan kelenturan) menggunakan 
instrumen terstandar  

  

v 

3.6 Menganalisis keterampilan rangkaian 
gerak sederhana dalam aktivitas spesifik 
senam lantai. 

4.6 Mempraktik-kan hasil analisis 
keterampilan rangkaian gerak sederhana 
dalam aktivitas spesifik senam lantai. 

 
 

 

v 

 

3.7 Menganalisis gerak rangkaian langkah 
dan ayunan lengan mengikuti irama 
(ketukan) dalam aktivitas gerak 

  



33 
 

Kompetensi Dasar Semester 1 Semester 2 

berirama. 
4.7 Mempratikkan hasil analisis gerak 

rangkaian langkah dan ayunan lengan 
mengikuti irama (ketukan) dalam 
aktivitas gerak berirama  

 
 

v 

3.8 Menganalisis keterampilan satu gaya 
renang ***) 

4.8 Mempraktik-kan hasil analisis 
keterampilan satu gaya renang ***) 

v  

3.9. Memahami konsep dan prinsip 
pergaulan yang sehat antar remaja dan 
menjaga diri dari kehamilan pada usia 
sekolah. 

4.9.Mempresentasikan konsep dan prinsip 
pergaulan yang sehat antar remaja dan 
menjaga diri dari kehamilan pada usia 
sekolah 

 

v 

 

3.10 Menganalisis berbagai peraturan 
perundangan serta konsekuensi hukum 
bagi para pengguna dan pengedar 
narkotika,  zat-zat aditif (NAPZA) dan 
obat berbahaya lainnya  

4.10 Mempresent-asikan berbagai peraturan 
perundangan serta konsekuensi hukum 
bagi para pengguna dan pengedar 
narkotika, psikotropika, zat-zat aditif 
(NAPZA) dan obat berbahaya lainnya. 

  
 

v 
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Ekonomi 
Satuan Pendidikan : SMA 
Kelas   : X (Sepuluh) 
Kompetensi Inti  : 
KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan 
mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 
bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan 
perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 
 
KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif 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 
 
KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
 

Kompetensi Dasar Semest
er 1 

Semes
ter 2 

3.1  Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi.  v  

4.1  Mengidentifikasi kelangkaan dan biaya 
peluang dalam memenuhi kebutuhan.  

v  

3.2  Menganalisis masalah ekonomi dalam 
sistem ekonomi.  

v  

4.2  Menyajikan hasil analisis masalah 
ekonomi dalam sistem ekonomi. 

v  

3.3  Menganalisis peran pelaku ekonomi 
dalam kegiatan ekonomi 

v  

4.3  Menyajikan hasil analisis peran pelaku 
ekonomi dalam kegiatan ekonomi  

v  

3.4  Mendeskripsikan terbentuknya 
keseimbangan pasar dan struktur pasar.  

v  

4.4  Menyajikan hasil pengamatan tentang 
perubahan harga dan kuantitas 
keseimbangan di pasar.  

v  

3.5  Mendeskripsikan lembaga jasa 
keuangan dalam perekonomian.  

v  

4.5  Menyajikan tugas, produk, dan peran 
lembaga jasa keuangan dalam 
perekonomian Indonesia. 

v  

3.6  Mendeskripsikan bank sentral, sistem 
pembayaran, dan alat pembayaran dalam 
perekonomian Indonesia. 

 v 

4.6  Menyajikan peran bank sentral, sistem 
pembayaran, dan alat pembayaran dalam 
perekonomian Indonesia.  

 v 
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Kompetensi Dasar Semest
er 1 

Semes
ter 2 

3.7  Mendeskripsikan konsep badan usaha 
dalam perekonomian Indonesia.  

 v 

4.7  Menyajikan peran, fungsi, dan kegiatan 
badan usaha dalam perekonomian 
Indonesia.  

 v 

3.8  Mendeskripsikan perkoperasian dalam 
perekonomian Indonesia.  

 v 

4.8  Mengimplementasikan pengelolaan 
koperasi di sekolah.  

 v 

3.9  Mendeskripsikan konsep manajemen.   v 

4.9  Mengimplementasikan fungsi 
manajemen dalam kegiatan sekolah. 

 v 
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SILABUS GEOGRAFI 
 

SEKOLAH MENENGAH ATAS 
Kelas X 

Alokasiwaktu 3 jam pelajaran/minggu 
 
Kompetensi Inti: 
 KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.Menghayati 

dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 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 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 
 
 
 

Kompetensi Dasar Semester 1 Semester 2 
3.1. Memahamipengetahuandasargeografidante

rapannyadalamkehidupansehari-hari 
v  

4.1. Menyajikancontohpenerapanpengetahuand
asargeografipadakehidupansehari-
haridalambentuktulisan 

v  

3.2. Memahamidasar-dasarpemetaan, 
PengindraanJauh, 
danSistemInformasiGeografis (SIG) 

v  

 v  

4.2. Membuatpetatematikwilayahprovinsidan/at
ausalahsatupulau di Indonesia 
berdasarkanpetarupaBumi 

 
 

v  

3.3. Memahamilangkah-
langkahpenelitianilmugeografidenganmeng
gunakanpeta 

v  

4.3. Menyajikanhasilobservasilapangandalambe
ntukmakalah yang dilengkapidenganpeta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan/atau 
video 

v  

3.4. Menganalisisdinamika planet 
Bumisebagairuangkehidupan 

v  

4.4. Menyajikankarakteristik planet 
Bumisebagairuangkehidupandenganmengg
unakanpeta,  bagan, gambar, tabel, grafik, 
foto, dan/atau video 

v  
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Kompetensi Dasar Semester 1 Semester 2 
3.5. Menganalisisdinamikalitosferdandampakn

yaterhadapkehidupan 
 v 

4.5. Menyajikanproses 
dinamikalitosferdenganmenggunakanpeta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, video, 
dan/atauanimasi 

 v 

3.6. Menganalisisdinamikaatmosferdandampak
nyaterhadapkehidupan 

 v 

4.6. Menyajikan proses 
dinamikaatmosfermenggunakanpeta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, video, 
dan/atauanimasi 

 v 

3.7. Menganalisisdinamikahidrosferdandampak
nyaterhadapkehidupan 

 v 

4.7. Menyajikan proses 
dinamikahidrosfermenggunakanpeta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, video, 
dan/atauanimasi 

 v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


