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

Unsur-unsur
terpenting dalam
sejarah

Manusia Ruang
Waktu

LL 1 (Level
Literasi 1:
Menemukan
informasi)

Mengidentifikasi unsur-unsur
terpenting dalam sejarah.

PG-1 X/1 Teks
Informasi
Sosial-
Budaya

3.2 Menganalisis kehidupan manusia
dalam perubahan dan keberlanjutan. 
Menyajikan hasil telaah dalam
bentuk tertulis tentang keterkaitan
kehidupan manusia dalam perubahan
dan keberlanjutan

Perubahan dan
keberlanjutan

Perubahan dan
keberlanjutan

LL 3 (Level
Literasi 3:
Mengevaluasi
dan merefleksi)

Menganalisis konsep perubahan dan
keberlanjutan dalam sejarah.

PGK-
BS-1

X/1 Teks
informasi
Sosial-
Budaya

3.3 Menganalisis keterkaitan
peristiwa sejarah tentang manusia di
masa lalu untuk kehidupan masa
kini. 
4.3 Membuat tulisan tentang hasil
kajian mengenai keterkaitan
kehidupan masa lalu untuk
kehidupan masa kini

Keterkaitan peristiwa
sejarah dengan
kehidupan di masa
kini

Keterkaitan
peristiwa sejarah
dengan kehidupan
di masa kini

LL 3 (Level
Literasi 3:
Mengevaluasi
dan merefleksi)

Mengaitkan peristiwa bersejarah di
masa lampau dengan peristiwa yang
terjadi di kehidupan masa kini.

PGK-
BS-L1

X/1 Teks
Informasi
Sosial-
Budaya

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

Sejarah sebagai ilmu,
peristiwa, kisah, dan
seni

Sejarah sebagai
ilmu Sejarah
sebagai peristiwa
Sejarah sebagai
kisah Sejarah
sebagai seni

LL 1 (Level
Literasi 1:
Menemukan
informasi)

Mengidentifikasi ciri-ciri dan unsur
sejarah sebagai ilmu, peristiwa,
kisah, dan seni.

PG-1 X/1 Teks
Informasi
Sosial-
Budaya
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3.4 Menganalisis sejarah sebagai
ilmu, peristiwa, kisah, dan seni 
4.4 Menyajikan hasil telaah tentang
sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah
dan seni dalam bentuk tulisan
dan/atau media lain

Sejarah sebagai ilmu,
peristiwa, kisah, dan
seni

Sejarah sebagai
ilmu Sejarah
sebagai peristiwa
Sejarah sebagai
kisah Sejarah
sebagai seni

LL 1 (Level
Literasi 1:
Menemukan
informasi)

Mengidentifikasi ciri-ciri dan unsur
sejarah sebagai ilmu, peristiwa,
kisah, dan seni.

PGK-
L1

X/1 Teks
Informasi
Sosial-
Budaya

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

Konsep berpikir
sinkronik dan
diakronik

Sinkronik Diakronik LL 3 (Level
Literasi 3:
Mengevaluasi
dan merefleksi)

Menganalisis teks untuk
menemukan ciri-ciri konsep berpikir
sinkronik atau diakronik dalam
sejarah.

PGK-
BS-L1

X/1 Teks
Informasi
Sosial-
Budaya

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

Bentuk dan jenis
sumber sumber
sejarah

Kelebihan dan
kekurangan
berbagai
bentuk/jenis
sumber sejarah

L 3 LL 3 Membandingkan kelebihan dan
kekurangan berbagai bentuk/jenis
sumber sejarah

PG-1 X/1 Teks
Informasi
Sosial-
Budaya
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3.6 mengevaluasi kelebihan dan
kekurangan berbagai bentuk/jenis
sumber sejarah (artefak, fosil,
tekstual,nontekstual,
kebendaan,visual, audiovisual, tradisi
lisan)  
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

Bentuk dan jenis
sumber sumber
sejarah

Kelebihan dan
kekurangan
berbagai
bentuk/jenis
sumber sejarah

L 3 LL 3 Membandingkan kelebihan dan
kekurangan berbagai bentuk/jenis
sumber sejarah

MJDK X/1 Teks
Informasi
Sosial-
Budaya

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

Penelitian Sejarah Heuristik
Verfikikasi
Interpretasi
Historiografi

L2 LL 2 Memahami langkah-langkah
penelitian sejarah

PGK-
BS-1

X/1 Teks
Informasi
Sosial-
Budaya
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3.8 menganalisis ciri-ciri dari
historiografi tradisional, kolonial,dan
modern 
4.8 menyajikan hasil kajian ciri-ciri
historiografi tradisional, kolonial, dan
modern dalam bentuk tulisan
dan/atau media lain

Jenis jenis
Historiografi

Historiografi
tradisional, kolonial
dan modern

L 3 LL 3 Memahami ciri ciri historiografi PGK-
BS-L1

X/2 Teks
Informasi
Sosial-
Budaya

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

Kehidupan manusia
purba Indonesia dan
dunia

Perbedaan dan
persamaan antara
manusia purba
Indonesia dan dunia
dengan manusia
modern dalam
aspek fisik dan non
fisik

L 3 LL 3 Membandingkanpersamaan dan
perbedaan manusia purba Indonesia,
dunia dengan manusia modern

PG-1 X/2 Teks
Informasi
Sosial-
Budaya

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

Kehidupan manusia
purba Indonesia dan
dunia

Perbedaan dan
persamaan antara
manusia purba
Indonesia dan dunia
dengan manusia
modern dalam
aspek fisik dan non
fisik

L 3 LL 3 Membandingkanpersamaan dan
perbedaan manusia purba Indonesia,
dunia dengan manusia modern

PGK-
BS-L1

X/2 Teks
Informasi
Sosial-
Budaya
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3.10 menganalisis kehidupan awal
manusia Indonesia dalam aspek
kepercayaan, sosial, budaya,
ekonomi, dan teknologi serta
pengaruhnya dalam kehidupan masa
kini 
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

Manusia Indonesia,
corak kehidupan, dan
hasil-hasil
budayanya pada
masa Praaksara

Hasil budaya pada
masa paraaksara

L2/LL.2b (level
literasi :
interpretasi dan
integrasi)

Menyimpulkan hasil hasil budaya
masa Praaksara

MJDK X/2 Teks
Informasi
Sosial-
budaya

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

Peradaban-
peradaban Awal
Dunia

Peradaban Romawi L3/LL.2b (level
literasi :
interpretasi dan
integrasi)

Membandingkan peristiwa masa lalu
dan masa kini

PGK-
BS-1

X/2 Teks
Informasi
Saintifik
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3.1 menganalisis kerajaan-kerajaan
maritim Indonesia pada masa Hindu
dan Buddha dalam sistem
pemerintahan, sosial, ekonomi, dan
kebudayaan serta pengaruhnya
dalam kehidupan masyarakat
Indonesia pada masa kini 
4.1 menyajikan hasil analisis tentang
kerajaan-kerajaan maritim Indonesia
pada masa Hindu dan Buddha dalam
sistem pemerintahan, sosial,
ekonomi, dan kebudayaan serta
pengaruhnya dalam kehidupan
masyarakat Indonesia pada masa
kini dalam bentuk tulisan dan/atau
media lain

Kerajaan-kerajaan
maritim Masa Hindu-
Budha di Nusantara

Kerajaan Sriwijaya L3/LL.3c (level
literasi :
evaluasi dan
refleksi)

Menyimpulkan kehidupan
perekonomian pada kerajaan Hindu-
Budha di Nusantara

PG-1 XI/3 Teks
Informasi
Saintifik

3.1 menganalisis kerajaan-kerajaan
maritim Indonesia pada masa Hindu
dan Buddha dalam sistem
pemerintahan, sosial, ekonomi, dan
kebudayaan serta pengaruhnya
dalam kehidupan masyarakat
Indonesia pada masa kini 
4.1 menyajikan hasil analisis tentang
kerajaan-kerajaan maritim Indonesia
pada masa Hindu dan Buddha dalam
sistem pemerintahan, sosial,
ekonomi, dan kebudayaan serta
pengaruhnya dalam kehidupan
masyarakat Indonesia pada masa
kini dalam bentuk tulisan dan/atau
media lain

Kerajaan-kerajaan
maritim Masa Hindu-
Budha di Nusantara

Kerajaan Majapahit L3/LL.3c (level
literasi :
evaluasi dan
refleksi)

Menyimpulkan berbagai aspek
kehidupan pada masa kerajaan
Hindu-Budha di Nusantara

PGK-
BS-L1

XI/3 Teks
Informasi
Saintifik
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3.2 menganalisis kerajaan-kerajaan
maritim Indonesia pada masa Islam
dalam sistem pemerintahan, sosial,
ekonomi, dan kebudayaan serta
pengaruhnya dalam kehidupan
masyarakat Indonesia pada masa
kini 
4.2 menyajikan hasil analisis tentang
kerajaan-kerajaan maritim Indonesia
pada masa Islam dalam sistem
pemerintahan, sosial, ekonomi, dan
kebudayaan serta pengaruhnya
dalam kehidupan masyarakat
Indonesia pada masa kini dalam
bentuk tulisan dan/atau media lain

Kesultanan-
kesultanan Maritim
Masa Islam di
Nusantara

Kesultanan Banten L2/LL.2b (level
literasi :
interpretasi dan
integrasi)

Menghubungkan antar kesultanan
kesultanan Islam di Nusantara

PG-1 XI/3 Teks
Informasi
Sosial-
budaya

3.2 menganalisis kerajaan-kerajaan
maritim Indonesia pada masa Islam
dalam sistem pemerintahan, sosial,
ekonomi, dan kebudayaan serta
pengaruhnya dalam kehidupan
masyarakat Indonesia pada masa
kini 
4.2 menyajikan hasil analisis tentang
kerajaan-kerajaan maritim Indonesia
pada masa Islam dalam sistem
pemerintahan, sosial, ekonomi, dan
kebudayaan serta pengaruhnya
dalam kehidupan masyarakat
Indonesia pada masa kini dalam
bentuk tulisan dan/atau media lain

Kesultanan-
kesultanan Maritim
Masa Islam di
Nusantara

Kesultanan Demak L3/LL.3c Menyimpulkan berbagai aspek
kehidupan pada masa kesultanan
Islam di Nusantara

PGK-
L1

XI/3 Teks
Informasi
Sosial-
budaya
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Menganalisis pemikiran-pemikiran
yang melandasi peristiwa-peristiwa
penting di Eropa antara lain
Renaissance, Merkantilisme,
Reformasi Gereja, Aufklarung,
Revolusi Industri dan pengaruhnya
bagi kehidupan bangsa Indonesia
serta bangsa lain di dunia pada masa
kini

Peristiwa-peristiwa
penting di Eropa
antara lain
Renaissance,
Merkantilisme,
Reformasi Gereja,
Aufklarung, Revolusi
Industri

Renaissance,
Merkantilisme,
Reformasi Gereja,
Aufklarung,
Revolusi Industri

Menemukan
Informasi

Peserta didik mampu menemukan
informasi dari teks informasi yang
disediakan

PG-1 XI Sejarah Teks
Informasi

Menganalisis pemikiran-pemikiran
yang melandasi peristiwa-peristiwa
penting di Eropa antara lain
Renaissance, Merkantilisme,
Reformasi Gereja, Aufklarung,
Revolusi Industri dan pengaruhnya
bagi kehidupan bangsa Indonesia
serta bangsa lain di dunia pada masa
kini

Peristiwa-peristiwa
penting di Eropa
antara lain
Renaissance,
Merkantilisme,
Reformasi Gereja,
Aufklarung, Revolusi
Industri

Renaissance,
Merkantilisme,
Reformasi Gereja,
Aufklarung,
Revolusi Industri

Memahami Peserta didik mampu memahami
informasi dari teks informasi yang
disediakan

MJDK XI Sejarah Teks
Informasi

Menganalisis pemikiran-pemikiran
yang melandasi revolusi-revolusi
besar dunia (Amerika, Perancis, Cina,
Rusia, dan Indonesia) dan
pengaruhnya bagi kehidupan umat
manusia pada masa kini

Revolusi-revolusi
besar dunia
(Amerika, Perancis,
Cina, Rusia, dan
Indonesia)

Revolusi Amerika,
Perancis, Cina,
Rusia, Indonesia

Memahami Peserta didik mampu memahami
informasi benar dan salah dari
sebuah teks informasi yang
disediakan

PGK-
BS-1

XI Sejarah Teks
Informasi
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Menganalisis hubungan
perkembangan paham-paham besar
seperti demokrasi, liberalisme,
sosialisme, nasionalisme, Pan
Islamisme dengan gerakan
nasionalisme di Asia- frika

hubungan
perkembangan
paham-paham besar
seperti demokrasi,
liberalisme,
sosialisme,
nasionalisme, Pan
Islamisme dengan
gerakan
nasionalisme di Asia-
Afrika

Gerakan
nasionalisme di
Asia- Afrika

Memahami Peserta didik mampu memahami
informasi benar dan salah dari
sebuah teks informasi yang
disediakan

PGK-
BS-L1

XI Sejarah Teks
Informasi

Menganalisis pengaruh Perang Dunia
I dan Perang Dunia II terhadap
kehidupan politik global (LBB dan
PBB)

Pengaruh Perang
Dunia I dan Perang
Dunia II terhadap
kehidupan politik
global (LBB dan PBB)

Perang Dunia I dan
II

Mencari
Informasi

Peserta didik mampu menemukan
informasi dari teks informasi yang
disediakan

PG-1 XI Sejarah Teks
Informasi

Menganalisis respon bangsa
Indonesia terhadap imperialisme dan
kolonialisme dalam bidang politik
(organisasi pergerakan),ekonomi
(bentuk perlawanan terhadap praktik
monopoli), sosial-budaya (karya seni
dan sastra), dan pendidikan (Taman
Siswa, Kayu Tanam)

Respon bangsa
Indonesia terhadap
imperialisme dan
kolonialisme dalam
bidang politik,
ekonomi, sosial-
budaya, dan
pendidikan

-Organisasi
Pergerakan
Nasional -
Perlawanan Bangsa
Indonesia -Karya
seni dan sastra -
Taman Siswa dan
Kayu Tanam

Memahami Peserta didik mampu memahami
informasi benar dan salah dari
sebuah teks informasi yang
disediakan

PGK-
L1

XI Sejarah Teks
Informasi

Menganalisis akar- akar
nasionalisme Indonesia dan
pengaruhnya pada masa kini.

Akar- akar
Nasionalisme di
Indonesia

Budi Utomo LLM1 Peserta didik dapat memahami
perkembangan akar- akar
nasionalisme di Indonesia.

PG-1 XI Teks
informatif
berupa
gambar dan
bacaan
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Menganalisis akar- akar
nasionalisme Indonesia dan
pengaruhnya pada masa kini.

Akar- akar
Nasionalisme di
Indonesia

Budi Utomo LLM1 Peserta didik dapat menjelaskan
organisasi Budi Utomo dan
pengaruhnya bagi masyarakat
Indonesia.

PGK-
L1

XI Teks
informatif
berupa
gambar dan
bacaan

3.9 menganalisis akar-akar
demokrasi di Indonesia dan
perkembangan- nya pada masa kini 
4.9 menyajikan hasil telaah tentang
akar-akar demokrasi di Indonesia
dan perkembangannya pada masa
kini dalam bentuk tulisan dan/atau
media lain

Demokrasi Liberal
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Pancasila

Perkembangan
demokrasi di
Indonesia dan
pengaruhnya
sampai saat ini

L2 LL2 Peserta didik dapat menganalisis
akar-akar demokrasi di Indonesia

PGK-
BS-1

XI/2 Teks
Informatif
Sosial

3.10 menganalisis persamaan dan
perbedaan tentang strategi
pergerakan nasional 
4.10 mengolah informasi tentang
persamaan dan perbedaan strategi
pergerakan nasional dan
menyajikannya dalam bentuk cerita
sejarah

Strategi pergerakan
nasional periode
awal, radikal,
bertahan dan
moderat

Persamaan dan
perbedaan strategi
pergerakan
nasional dari masa
ke masa

L2 LL 2 Peserta didik dapat menganalisis
persamaan dan perbedaan startegi
pergerakan nasional dari berbagai
masa

PGK-
BS-L1

XI/2 Teks
Informatif
Sosial

3.10 menganalisis persamaan dan
perbedaan tentang strategi
pergerakan nasional 
4.10 mengolah informasi tentang
persamaan dan perbedaan strategi
pergerakan nasional dan
menyajikannya dalam bentuk cerita
sejarah

Strategi pergerakan
nasional periode
awal, radikal,
bertahan dan
moderat

Persamaan dan
perbedaan strategi
pergerakan
nasional dari masa
ke masa

LLM2 Peserta didik dapat menjelaskan
persamaan dan perbedaan tentang
strategi pergerakan nasional.

MJDK Teks
informatif
berupa
gambar dan
bacaan



2/7/22, 4:37 AM Admin: Ekspor Kisi - Kisi

https://telaah.smajatim.com/kisis/export-kisi/10 11/15

KD LM Materi LK IPK BS Kls_smt KK TB

Menganalisis kehidupan bangsa
Indonesia di bidang sosial, ekonomi,
budaya, militer, dan pendidikan pada
zaman pendudukan Jepang.

Kehidupan Bangsa
Indonesia pada Masa
Pendudukan Jepang

Kehidupan Budaya
pada Masa
Pendudukan
Jepang

LLM3 Peserta didik dapat menjelaskan dari
data yang disajikan mengenai
kehidupan bangsa Indonesia di
bidang budaya pada zaman
pendudukan Jepang.

PG-1 XI Teks
informatif
berupa
gambar dan
bacaan

Menganalisis pemikiran dalam
piagam PBB. Proklamasi 17 Agustus
1945, dan perangkat kenegaraan
serta maknanya bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara pada masa
kini

Pemikiran dalam
Piagam PBB,
Proklamasi 17
Agustus 1945, dan
Perangkat
kenegaraan serta
maknanya bagi
kehidupan berbangsa
dan bernegara pada
masa kini.

Kehidupan Budaya
pada Masa
Pendudukan
Jepang

LLM3 Peserta didik dapat menganalisis
pemikiran dalam Piagam PBB, serta
maknanya bagi kehidupan berbangsa
dan bernegara pada masa kini

PG-1 XI

3.1 menganalisis secara kritis respon
Internasional terhadap proklamasi
kemerdekaan Indonesia 
4.1 menyajikan hasil penalaran
respon Internasional terhadap
proklamasi kemerdekaan Indonesia
dalam bentuk lisan, tulisan dan/atau
media lain

Respon Internasional
terhadap proklamasi
kemerdekaan
Indonesia

Pengakuan
kemerdekaan RI
dari negara lain

L2 (level 2)
LL.2a (level
literasi :
interpretasi dan
integrasi)

menganalisis pengakuan
kemerdekaan RI dari negara lain

PG-1 XII/5 Teks
Informatif &
saintifk
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3.1 menganalisis secara kritis respon
Internasional terhadap proklamasi
kemerdekaan Indonesia 
4.1 menyajikan hasil penalaran
respon Internasional terhadap
proklamasi kemerdekaan Indonesia
dalam bentuk lisan, tulisan dan/atau
media lain

Respon Internasional
terhadap proklamasi
kemerdekaan
Indonesia

KMB dan sikap
Belanda

L3 (level 3) LL 3
(Level Literasi
3: Mengevaluasi
dan merefleksi)

Menganalisis hasil dan dampak dari
KMB bagi Indonesia

PGK-
L1

XII/5 Teks
Informatif &
saintifk

3.2 mengevaluasi perkembangan
IPTEK dalam era globalisasi dan
dampaknya bagi kehidupan manusia 
4.2 menyajikan hasil penalaran
perkembangan IPTEK dalam era
globalisasi dan dampaknya bagi
kehidupan manusia dalam bentuk
lisan, tulisan dan/atau media lain

mengevaluasi
perkembangan
IPTEK dalam era
globalisasi

teknologi
komunikasi dan
informasi

L2 (level 2)
LL.2a (level
literasi :
interpretasi dan
integrasi)

Mengevaluasi dampak
perkembangan teknologi komunikasi
dan informasi

PGK-
BS-L1

XII/5 teks
Informatif
(bisa berupa
gambar) &
sosial
budaya



2/7/22, 4:37 AM Admin: Ekspor Kisi - Kisi

https://telaah.smajatim.com/kisis/export-kisi/10 13/15

KD LM Materi LK IPK BS Kls_smt KK TB

3.3 menganalisis sejarah organisasi
regional dan global yakni NATO,
SEATO, PAKTA WARSAWA, CENTO,
ANZUS, SAARC, OPEC, APEC, MEE,
GATT, WTO, AFTA, NAFTA, CAFTA,
dan pengaruhnya terhadap bangsa
Indonesia 
4.3 merekonstruksi tentang sejarah
organisasi regional dan global yakni
NATO, SEATO, PAKTA WARSAWA,
CENTO, ANZUS, SAARC, OPEC,
APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA,
NAFTA, CAFTA, dan pengaruhnya
terhadap bangsa Indonesia dan
menyajikannya dalam bentuk lisan,
tulisan dan/atau media lain

organisasi regional
dan global

Organisasi ekonomi
Regional dan global

L3 (level 3) LL 3
(Level Literasi
3: Mengevaluasi
dan merefleksi)

Menganalisis pengaruh adanya
adanya organisasi ekonomi Regional
dan global bagi Indonesia

PGK-
BS-L1

XII/5 Teks
Informatif &
saintifk

3.4 mengevaluasi sejarah
kontemporer dunia antara lain
runtuhnya Vietnam Selatan,
Apartheid di Afrika Selatan, USSR,
Jerman Timur, Yugoslavia,
Cekoslowakia 
4.4 merekonstruksi sejarah
kontemporer dunia antara lain
runtuhnya Vietnam Selatan,
Apartheid di Afrika Selatan, USSR,
Jerman Timur, Yugoslavia,
Cekoslowakia dan menyajikannya
dalam bentuk lisan, tulisan, dan/atau
media lain

sejarah kontemporer
dunia

Apartheid di Afrika
Selatan

L3 (level 3) LL 3
(Level Literasi
3: Mengevaluasi
dan merefleksi)

Mengevaluasi Apartheid di Afrika
Selatan

PG-1 XII/6 Teks
Informatif
Sosial
Budaya
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3.4 menganalisis sejarah organisasi
regional dan global yakni NATO,
SEATO, PAKTA WARSAWA, CENTO,
ANZUS, SAARC, OPEC, APEC, MEE,
GATT, WTO, AFTA, NAFTA, CAFTA
dan pengaruhnya terhadap bangsa
Indonesia 
4.4 merekonstruksi tentang sejarah
organisasi regional dan global yakni
NATO, SEATO, PAKTA WARSAWA,
CENTO, ANZUS, SAARC, OPEC,
APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA,
NAFTA, CAFTA, dan pengaruhnya
terhadap bangsa Indonesia dan
menyajikannya dalam bentuk tulisan
dan/atau media lain

Sejarah organisasi
kerjasama regional
dan global : NATO,
SEATO, PAKTA
WARSAWA, CENTO,
ANZUZ, SAARC,
OPEC, APEC, MEE,
GATT, WTO, AFTA,
NAFTA, CAFTA

Sejarah organisasi
regional dan global
dan pengaruhnya
terhadap bangsa
Indonesia

L2 LL2 Peserta didik dapat menganalisis
sejarah organisasi regional dan
global yakni NATO, SEATO, PAKTA
WARSAWA, CENTO, ANZUS, SAARC,
OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO,
AFTA, NAFTA, CAFTA dan
pengaruhnya terhadap bangsa
Indonesia

MJDK XII/2

3.5 menganalisis konflik-konflik di
Timur-Tengah, Asia Tenggara, Asia
Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika,
dan Amerika Latin 
4.5 menyajikan hasil penalaran
tentang konflik-konflik Timur-
Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan,
Asia Timur, Eropa, Afrika dan
Amerika Latin dalam bentuk lisan,
tulisan dan/atau media lain

konflik-konflik di
Timur-Tengah, Asia
Tenggara, Asia
Selatan, Asia Timur,
Eropa, Afrika, dan
Amerika Latin

konflik-konflik di
Timur-Tengah

L3 (level 3) LL 3
(Level Literasi
3: Mengevaluasi
dan merefleksi)

Menganalisis penyebab munculnya
konflik di Timur Tengah

PG-1 XII/6 Teks
Informatif &
saintifk

Menganalisis pengaruh Perang Dunia
I dan Perang Dunia II terhadap
kehidupan politik global (LBB dan
PBB)

Pengaruh Perang
Dunia I dan Perang
Dunia II terhadap
kehidupan politik
global (LBB dan PBB)

Perang Dunia I dan
II

Mencari
Informasi

Peserta didik mampu menemukan
informasi dari teks informasi yang
disediakan

IJS XI Sejarah Teks
Informasi
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Menganalisis kehidupan bangsa
Indonesia di bidang sosial, ekonomi,
budaya, militer, dan pendidikan pada
zaman pendudukan Jepang.

Kehidupan Bangsa
Indonesia pada Masa
Pendudukan Jepang

Kehidupan
Pendidikan pada
Masa Pendudukan
Jepang

LLM2 Peserta didik dapat menjelaskan dari
data yang disajikan mengenai
kehidupan bangsa Indonesia di
bidang pendidikan pada zaman
pendudukan Jepang.

IJS XI
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