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Usulan Silabus Mata Pelajaran Sejarah dan Geografi Indonesia 

Kelompok Wajib (A) 
 

KELAS X, SEMESTER 1 

MATERI PERSEPSI GEOGRAFI INDONESIA 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI 

Memahami dan menerapkan 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

1. Membangun persepsi 

geografis wilayah Indonesia 

dalam perspektif  geografis 

sebagai anugrah Tuhan 

kepada masyarakat Indonesia. 

 

1.1. Memvisualisasikan sebuah 

persepsi 

 Meluruskan sebuah persepsi 

geografis 

1.2. Menunjukkan ciri utama 

geografi. 

 Perbedaan ilmu geografi 

dengan ilmu lain 

1.3. Menganalisis objek material 

geografi 

 Objek material geografi untuk 

wilayah Indonesia 

1.4. Menganalisis objek formal 

geografi 

 Objek formal geografi 

 

1.5. Menganalisis pendekatan 

keruangan 

 Analisis spasial 

1.6. Menganalisis pendekatan 

ekologi 

 Analisis ekologi 

 

1.7. Menganalisis pendekatan 

kompleks wilayah 

 Analisis Kompleks Wilayah 

 

KELAS X SEMESTER 1 

MATERI LOKASI GEOGRAFIS INDONESIA 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI 

Mengembangkan perilaku (jujur, 

disiplin, tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan,  gotong 

1. Mengidentifikasi Letak Negara 

Indonesia 

1.1. Mengidentifikasi letak absolut 

Indonesia 

Koordinat Lintang dan Bujur 

1.2. Menganalisis dampak letak Karakter manusia di iklim tropis 



KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI 

royong, kerjasama, cinta damai, 

responsif dan pro-aktif) dan 

menunjukan sikap sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia 

absolut terhadap perilaku 

manusia Indonesia 

dan sub tropis 

2. Menganalisis Posisi Strategis 

Negara Indonesia 

2.1. Mengidentifikasi posisi relatif 

Indonesia terhadap konstelasi 

Negara di sekitar 

Jalur transportasi padat dan jalur 

perdagangan Internasional 

Posisi strategis ekologi terhadap 

potensi sumberdaya alam 

2.2. Menganalisis potensi dan 

permasalahan akibat dari 

posisi strategis tersebut 

Aspek perekonomian, lingkungan, 

dan sosial budaya. 

3. Mengidentifikasi dan 

menganalisis Luas NKRI 

3.1. Mengidentifikasi luas daratan 

NKRI 

Potensi luas daratan 

3.2.  mengidentifikasi luas lautan 

NKRI 

Potensi luas lautan 

4. Mengidentifikasi dan 

Menganalisis Batas NKRI 

4.1. Mengidentifikasi wilayah 

perbatasan negara Indonesia 

Batas wilayah Indonesia dan 

Negara tetangga 

4.2. Menganalisis potensi dan 

permasalahan wilayah 

perbatasan Indonesia 

Potensi dan permasalahan 

perbatasan Indonesia 

 

 

 

KELAS X, SEMESTER 2 

POTENSI FISIK INDONESIA 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI 

1.  Menghayati dan mengamalkan  

ajaran agama yang dianutnya. 

1.1. Menggali potensi ruang udara 

Wilayah Negara Kesatuan  Republik 

Indonesia sebagai ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa 

1.1.1. Menunjukkan suatu 

ungkapan rasa syukur terhadap 

Tuhan YME tentang potensi ruang 

udara di wilayahnya. 

 Ruang udara 

 Ciri-ciri lapisan 

ruang udara 

 Unsur-usur cuaca 



1.2. Menggali potensi ruang perairan 

darat dan laut di Wilayah Negara 

Kesatuan  Republik Indonesia sebagai 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

1.2.1. Mendiskripsikan siklus air 

dalam pemanfaatan bagi 

kehidupan manusia untuk 

menguatkan keyakinan 

tentang ciptaan-Nya. 

 

Ruang perairan 

 

1.3. Menggali potensi ruang darat di 

Wilayah Negara Kesatuan  

Republik Indonesia sebagai 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa  

1.3.1. Mendiskripsikan ruang darat 

dalam pemanfaatan bagi 

kehidupan manusia untuk 

menguatkan keyakinan 

tentang ciptaan-Nya. 

 

Ruang Darat 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, 

disiplin, tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan,  

gotong royong, kerjasama, cinta 

damai, responsif dan pro-aktif) 

dan menunjukan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

2.1 Menunjukkan perilaku proaktif 

dalam mempelajari potensi ruang 

udara  Wilayah Negara Kesatuan  

Republik Indonesia 

 

2.1.1   Memaksimalkan potensi 

ruang udara dalam 

pemanfaatan sehari-hari 

Ruang udara 

2.1.2  Menunjukkan pemanfaatan 

ruang udara  

2.2 Menganalisis ruang perairan dan 

dampaknya terhadap kehidupan di  

Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

2.2.1. Diskusi menunjukkan jenis-

jenis air tanah berdasarkan 

letaknya dari struktur 

lapisan tanah 

Air tanah 

 

 2.2.2. Mengidentifikasi faktor-

faktor penyebab terjadinya 

erosi dan 

penanggulangannya 

Erosi tanah 

2.3 Menganalisis bentuk ruang 

daratan  dan dampaknya terhadap 

kehidupan di Wilayah Negara 

Kesatuan  Republik Indonesia 

2.3.1. Mengidentifikasi kehidupan 

sebagai akibat bentuk 

kepulauan dari negara kita 

Ciri-ciri wilayah ruang 

darat Indonesia 



 2.3.2. Menunjukkan jenis-jenis dan 

persebaran jenis tanah di 

Indonesia. 

Jenis dan ciri tanah di 

Indonesia 

  2.3.3. Mengklasifikasikan jenis 

tanah berdasarkan 

kesuburannya. 

 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalamilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

3.1 Menganalisis Ruang udara 

Indonesia dan dampaknya 

terhadap kehidupan di Wilayah 

Negara Kesatuan  Republik 

Indonesia 

 

3.1.1  mengidentifikasi ciri-ciri 

lapisan ruang udara dan 

pemanfaatannya melalui 

gambar struktur lapisan 

ruang udara 

 

 Ruang udara  

a. Ciri-ciri lapisan ruang 

udara 

b. Unsur – unsur cuaca 

c. Pemanasan global 

(El-Nino dan La-Nina) 

3.1.2  Menganalisis dinamika 

unsur-unsur cuaca dan iklim 

(penyinaran, suhu, angin, 

awan, kelembaban, serta 

curah hujan) disekitar 

sekolah 

3.1.3  Mengklasifikasikan tipe-tipe 

iklim dari berbagai referensi 

data yang akurat. 

3.1.4  Mengidentifikasi dasar-dasar 

pembagian iklim dari 

berbagai para ahli dan 

referensi. 

3.1.5  Pada peta, mengidentifikasi 

negara-negara yang beriklim 

tropis , sub tropis dan 

dingin. 



3.1.6 Menghitung nilai Q dari Iklim 

Schmidt-Fergusson  dan W. 

Koopen dari data curah 

hujan yang disajikan. 

 

3.1.7. Mengidentifikasi faktor-

faktor penyebab terjadinya 

pemanasan global ( El-Nino 

dan La-Nino ) 

 

3.2. Menganalisis Ruang perairan dan 

dampaknya terhadap kehidupan di 

Wilayah Negara Kesatuan  

Republik Indonesia 

 

3.2.1 mengidentifikasi telah 

terjadinya penurunan 

kuantitas dan kualitas air 

tanah. 

Kualitas dan kuantitas air 

tanah 

 

 

 

 

 

3.2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri 

sungai menurut profil 

memanjang dari berbagai 

literatur. 

Sungai 

3.2.3 Mengidentifikasi jenis-jenis 

dan pola aliran sungai dari 

berbagai literatur 

3.2.4 Merumuskan pengertian DAS Daerah Aliran Sungai 

3.2.5 Menganalisis penyebab 

rusaknya DAS 

3.2.6 Mendikripsikan proses 

terjadinya danau 

Danau 



3.2.7 Mengidentifikasi manfaat 

rawa bagi kehidupan 

Rawa 

3.2.8 Menjelaskan perbedaan 

pantai dan pesisir 

Perairan Laut 

3.2.9 Menjelaskan perbedaan 

proses terjadinya dangkalan  

Sunda dan dangkalan Sahul 

3.2.10 Mengklasifikasikan jenis-

jenis laut berdasarkan letak 

kedalaman dan wilayah 

teritorial Indonesia 

3.2.11. Menunjukkan bentuk-

bentuk morfologi dasar laut. 

3.2.12.  Menjelaskan perbedaan 

pasang-surut air laut 

3.2.13. Mengidentifikasi faktor-

faktor penyebab perbedaan 

kadar garam (salinitas) air 

laut. 

3.2.14. Mengidentifikasi faktor-

faktor yang menyebabkan 

perbedaan warna air laut. 

3.3 Menganalisis  morfologi daratan 

dan dampaknya terhadap kehidupan 

di Wilayah Negara Kesatuan  Republik 

Indonesia 

3.3.1. Menganalisis proses 

terjadinya terjadinya erosi di 

lingkungan sekitarnya 

Jenis dan ciri tanah di 

Indonesia 

3.3.2. menganalisis penyebab 

terjadinya erosi tanah dan 

kerusakan tanah yang lain 

serta dampaknya terhadap 

kehidupan 

Erosi tanah 



 

3.3.3. Mengidentifikasi usaha untuk 

mengurangi terjadinya erosi 

Mengurangi dan mencegah 

kerusakan tanah 

4. Mengolah,  menalar, dan 

menyajikan dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak  terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 

4.1 Menyusun laporan observasi 

potensi ruang udara di Wilayah 

Negara Kesatuan  Republik 

Indonesia 

 

4.1.1 Melakukan pengamatan 

ruang udara dengan 

memvisualisasikan dalam 

bentuk laporan 

 Ruang udara 

 Ciri lapisan 

ruang udara 

 Unsur-unsur 

cuaca 4.1.2  Mengukur suhu udara, 

tekanan udara, kelembaban 

udara, kecepatan angin 

dengan menggunakan 

alat/istrumen sederhana di 

lingkungan sekolah 

4.1.3  Mencari data persebaran 

curah hujan di Indonesia 

dari berbagai sumber dan 

menyusun pelaporan. 

4.1.4  Membuat peta curah hujan di 

Indonesia 

4.2. Menyajikan karya tulis potensi 

ruang perairan di Wilayah Negara 

Kesatuan  Republik Indonesia 

4.2.1  Merumuskan upaya 

pelestarian DAS. 

 Penyusunan karya tulis  

o DAS 

o Persebaran arus 

laut di dunia 

 

4.2.2. Menunjukkan pada peta 

dunia letak arus – arus laut 

di dunia 

4.3. Menyajikan  morfologi daratan 

dengan mempergunakan TIK 

 

4.3.1. Terampil dalam 

mengoperasikan microsoft 

power point. 

Informasi morfologi 

berbasis TIK 

4.3.2. Terampil dalam 

mempresentasikan 

morfologi daratan. 



KELAS X, SEMESTER 2 

MATERI KEBENCANAAN 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI 

2. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban 

terkait fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

1.2. Mensyukuri atas anugerah 

yang diberikan Oleh Tuhan 

Yang Maha Kuasa dengan 

resiko bencana yang akan 

dihadapi sehingga siap 

dalam menghadapi bencana 

dan ikut serta aktif dalam 

pengurangan resiko bencana 

sebagai ujud dalam 

mendekatkan diri pada 

Tuhan 

1.1.1. Mengidentifiksi bencana di 

Indonesia 

 Potensi Bencana di Indonesia 

2.1.1. Menunjukkan pada peta 

bencana yang terjadi  

 Daerah Rawan bencana di 

Indonesia 

3.1.1. Mengungkapkan sebab 

bencana yang terjadi 

 Kaidah resiko bencana 

4.1.1. Memvisualisasikan resiko 

bencana yang terjadi 

 Pengurangan resiko bencana 

berbasiskan masyarakat 

5.1.1. Merancang pengurangan 

resiko bencana di 

daerahnya 

  

  

  

 

 

KELAS XI SEMESTER 1 

MATERI SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA INDONESIA 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok 

 1.1.Menghayati Potensi Sosial, 

Ekonomi dan Budaya Indonesia 

sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha 

Kuasa.  

1.1.1.Menunjukkan ungkapan dalam kitab suci 

berkaitan dengan potensi social.ekonomi dan 

budaya Indonesia  

 

1.Geografi Sosial 

Indonesia  

2.Geografi Ekonomi 

Indonesia 

3.Geografi Budaya 

Indonesia 

 

1.1.2 Mensitir tokoh agama tentang potensi social, 

ekonomi dan budaya Indonesia 

 1.2.Memahami  Geografi sosial , 1.2.1 Mengidentifikasi Geografi Sosial, Geografi 



Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok 

Geografi ekonomi dan Geografi 

budaya di Indonesia 

Ekonomi dan Geografi Budaya di Indonesia 

 2.1.Menunjukkan perilaku dan sikap 

yang bertanggungjawab terhadap  

sosial (kependudukan, pendidikan, 

kesehatan, permukiman  dan 

kemiskinan) di Indonesia. 

2.1.1 Mendeskripsikan  kependudukan yang 

terdiri dari pertumbuhan, kuantitas dan 

kualitas. 

2.1.2 Mendeskripsikan  pendidikan  yang terdiri 

dari jenis, kuantitas dan kualitas. 

2.1.3 Mendeskripsikan  kesehatan yang terdiri 

dari jenis penyakit dan penanggulangannya  

2.1.4 Mendeskripsikan  permukiman yang terdiri 

dari permukiman kumuh dan sehat baik di 

desa maupun di kota.  

2.1.5 Mendeskripsikan  kemiskinan yang terdiri 

dari klasifikasi, penyebab dan 

penanggulangannya di Indonesia 

 2.2.Menunjukkan perilaku dan sikap 

yang bertanggungjawab terhadap  

ekonomi (pertanian,pertambangan, 

industri, jasa danperdagangan) di 

Indonesia. 

2.2.1 Mendeskripsikan  pertanian yang terdiri dari 

sumber bahan pangan, bahaya 

ketergantungan pada impor dan daya tahan 

pangan.  

2.2.2 Mendeskripsikan  pertambangan yang 

terdiri dari jenis, dampak  , dan peranannya  

2.2.3 Mendeskripsikan  industry yang terdiri dari 

klasifikasi, dan dampaknya.  

2.2.4 Mendeskripsikan  jasa yang terdiri dari 

transportasi, komunikasi dan keuangan  

2.2.5  Mendeskripsikan  perdagangan yang terdiri 

dari perdagangan antar wilayah di Indonesia 

dan dengan Negara lain 



Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok 

 2.3.Menunjukkan perilaku dan sikap 

yang bertanggungjawab 

terhadapbudaya(suku,ras,agama dan 

golongan) di Indonesia. 

2.3.1 Mendeskripsikan suku bangsa yang terdiri 

dari Jawa, Sunda, Batak , Minang, Bugis, Bali, 

Dayak, Melayu Indonesia 

2.3.2 Mendeskripsikan  ras yang terdiri dari 

persebaran, kuantitas dan kualitas di 

Indonesia 

 

2.3.3 Mendeskripsikan  agama yang terdiri dari 

macam, persebaran dan kuantitasnya di 

Indonesia 

 

2.3.4 Mendeskripsikan  golongan yang terdiri dari 

golongan politik , pekerja dan social di Indonesia 

 3.1  Menganalisis sebaran 

kependudukan, pendidikan,    

kesehatan , permukiman dan 

kemiskinan  di Indonesia   

3.1.1 Memetakan dan menganalisis  sebaran 

penduduk di Indonesia 

4.Deskripsi Geografi 

Sosial terdiri dari 

kependudukan, 

pendidikan, 

kesehatan,permukiman 

dan kemiskinan 

 

3.1.2 Memetakan dan menganalisis sebaran 

pendidikan di Indonesia 

3.1.3 Memetakan dan menganalisis sebaran 

kesehatan di Indonesia 

3.1.4 memetakan dan menganalisis sebaran 

permukiman di Indonesia 

3.1.5 Memetakan dan menganalisis sebaran 

kemiskinan di Indonesia 

 3.2. Menganalisis sebaran pertanian, 

pertambangan, industi, jasa dan 

perdagangan di Indonesia. 

3.2.1 Memetakan dan menganalisis sebaran 

pertanian di Indonesia 

5.Deskripsi Geografi 

Ekonomi yang terdiri dari 

pertanian,pertambangan,i

ndustry,perdagangan dan 

jasa 

3.2.2 Memetakan dan menganalisis sebaran 

pertambangan di Indonesia 

3.2.3 Memetakan dan menganalisis sebaran 



Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok 

industry di Indonesia  

3.2.4.memetakan dan menganalisis sebaran jasa di 

Indonesia 

3.2.5 Memetakan dan menganalisis sebaran 

perdagangan di Indonesia 

 3.3Menganalisis sebaran ras,suku 

bangsa,agama dan golongan di 

Indonesia. 

3.3.1 Memetakan dan menganalisis sebaran ras di 

Indonesia 

6.Deskripsi Geografi 

Budaya yang terdiri dari 

Ras, Suku bangsa, agama 

dan golongan 

 

3.3.2 Memetakan dan menganalisis sebaran suku 

bangsa di Indonesia 

3.3.3 Memetakan dan menganalisis sebaran 

agama di Indonesia 

3.3.4 Memetakan dan menganalisis sebaran 

golongan di Indonesia 

 3.4.Menganalisis permasalahan social, 

ekonomi dan budaya di Indonesia. 

 

3.4.1 Menganalisis permasalahan kependudukan 

(persebaran tidak merata, kuantitas dibawah 

standart dan kualitas rendah). 

7.Persebaran Sosial 

(Penduduk,Pendidikan,Ke

sehatan,Permukiman dan 

Kesehatan) di Indonesia 

 

8.Persebaran Ekonomi 

(Pertanian,Pertambangan,

Industri, jasa dan 

perdagangan) di 

Indonesia 

 

9.Persebaran Budaya ( 

Ras, Suku bangsa, Agama 

dan Golongan) di 

Indonesia 

3.4.2 Menganalisis permasalahan kependidikan 

(persebaran tidak merata, kuantitas masih 

rendah dan kualitas rendah) 

3.4.3 Menganalisis permasalahan kesehatan (jenis 

penyakit pembunuh, pola hidup tidak sehat,) 

3.4.4Menganalisis permasalahan permukiman 

(daerah kumuh, desa dan kota, kelangkaan) 

3.4.5Menganalisis permasalahan kemiskinan 

(pengangguran, pendapatan dan parameter)  

3.4.6 Menganalisis permasalahan pertanian 

(impor bahan makanan, harga panen rendah) 

3.4.7 Menganalisis permasalahan pertambangan 



Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok 

(penguasaan asing, kerusakan lingkungan)  

3.4.8 Menganalisis permasalahan industri 

(penguasaan asing dan bahan baku ) 

3.4.9 Menganalisis permasalahan jasa (perbankan, 

transportasi dan komunikasi) 

3.4.10 Menganalisis permasalahan perdagangan 

(pasar modern, perdagangan bebas ) 

3.4.11Menganalisis permasalahan ras (warna kulit 

putih, kuning dan berwarna) 

3.4.12Menganalisis permasalahan suku bangsa 

(perbedaan kebiasaan,pola pikir dari suku 

Jawa, Sunda, Batak, Melayu, Bugis, Papua ) 

3.4.13Menganalisis permasalahan agama (konflik 

inter dan antar, agama sebagai alat politik) 

3.4.14Menganalisis permasalahan golongan 

(golongan politik di partai, buruh – majikan , 

kaya miskin) 

 3.5 Mengevaluasi alternative tindakan 

yang tepat dalam pemecahan 

masalah social, ekonomi dan 

budaya di Indonesia guna 

menjamin pembangunan dan 

kemajuan bangsa Indonesia 

3.5.1.Mengevaluasi dan mengkaji tindakan yang 

tepat dalam pemecahan masalah social 

(migrasi, keluarga berencana, gerakan Pola 

Hidup Bersih Sehat, UU Jaminan Sosial) 

10.Permasalahan Sosial, 

Ekonomi dan Budaya di 

Indonesia 

 

3.5.2 Mengevaluasi dan mengkaji tindakan yang 

tepat dalam masalah ekonomi ( penegakan 

hukum, kredit murah, pembangunan 

infrastruktur) 

3.5.3 Mengevaluasi dan mengkaji tindakan yang 

tepat dalam masalah budaya (toleransi, 

saling menghargai, nilai-nilai universal)   



Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Materi pokok 

 4.1 Menyusun laporan observasi 

tentang masalah masalah social, 

ekonomi dan budaya dengan 

memperhatikan pendekatan geografi 

 

4.1.1 Melakukan observasi dan mencatat, tugas 

wawancara, studi kasus dan membuat 

laporannya tentang masalah social dengan 

pendekatan geografi, agar dapat mengkreasi 

pemecahan masalah yang lebih baik 

11.Kebijakan program-

program pemecahan 

masalah social, ekonomi 

dan budaya di Indonesia 

 

4.1.2 Melakukan observasi dan mencatat, tugas 

wawancara, studi kasus dan membuat 

laporannya tentang masalah  ekonomi 

dengan pendekatan geografi, agar dapat 

mengkreasi pemecahan masalah yang lebih 

baik 

4.1.3 Melakukan observasi dan mencatat, tugas 

wawancara, studi kasus dan membuat 

laporannya tentang masalah budaya dengan 

pendekatan geografi, agar dapat mengkreasi 

pemecahan masalah yang lebih baik 

 4.2 Mengkomunikasikan masalah 

social.ekonomi dan budaya di 

Indonesia dan pemecahannya  secara 

verbal dan menggunakan peta . 

4.2.1  Menyusun kajian masalah sosial di 

Indonesia, mengkomunikasikan dalam 

bentuk verbal /presentasi dan 

mengaplikasikan peta  

Evaluasi Progam-program 

Pemecahan Masalah 

Sosial, Ekonomi dan 

Budaya di Indonesia dan 

Alternatif Pemecahan 

Masalah yang baru 

 

4.2.2 Menyusun kajian masalah ekonomi di 

Indonesia, mengkomunikasikan dalam 

bentuk verbal /presentasi dan 

mengaplikasikan peta 

4.2.3 Menyusun kajian masalah budaya Indonesia, 

mengkomunikasikan dalam bentuk verbal 

/presentasi dan mengaplikasikan peta 

 

 



KELAS XI, SEMESTER 2 

MATERI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN 
1. Menghayati dan mengamalkan  
ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Setelah memahami bahwa seluruh 
komponen alam merupakan sumber 
kehidupan yang dianugrahkan Tuhan 
untuk kesejahteraan seluruh umat 
manusia, siswa dapat menghayati  
cinta-kasih Tuhan kepada bangsa ini 

1.1.1. Mendeskripsikan kondisi 

dan potensi lingkungan 

darat laut dan udara di 

Indonesia. 

 

Kondisi dan potensi lingkungan 
darat laut dan udara di Indonesia 
 

1.1.2. Memetakan bentuk-bentuk 

lingkungan darat, laut, dan 

udara yang telah terjadi di 

Indonesia. 

 

1.2. Dengan penghayatan yang 
mendalam terhadap  cinta-kasih 
Tuhan, siswa mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya, sebagai  
konsekuensi rasa syukur atas 
karuniaNya 
 

  

2. Mengembangkan perilaku (jujur, 
disiplin, tanggungjawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan,  gotong 
royong, kerjasama, cinta damai, 
responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
 

2.1. Memberikan respon positif 
terhadap peristiwa-peristiwa yang 
berkaitan dengan kerusakan 
lingkungan.  

 

 Bentuk-bentuk kerusakan 
lingkungan darat, laut, dan udara 
yang telah terjadi di Indonesia.  
 

2.2. Menjaga kelestarian lingkungan 
daratan dalam bentuk: tidak 
membuang sampah sembarangan, 
dan tidak  merusak tanaman. 

 

  

2.3. Menjaga kelestarian lingkungan 
laut dalam bentuk: tidak membuang 
limbah atau sisa bahan kimia ke 
perairan, dan menghindari 

  



KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN 
pengambilan sumber-sumber dari laut 
secara berlebihan. 
2.4.  Menjaga kelestarian lingkungan 
udara dalam bentuk: tidak merokok, 
menggunakan kendaraan bermotor  
secara wajar, tidak membakar  sampah, 
meminimalkan penggunaan 
bahan/peralatan spray,  dan 
memelihara pepohonan berdaun 
rimbun. 

  

2.5.  Bersedia melaksanakan 
“pengendalian pertumbuhan 
penduduk” sebagai wujud partisipasi 
pelestarian sumber daya alam 

  

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 

3.1. Mengidentifikasi potensi 

lingkungan darat di Indonesia dan 

bentuk-bentuk kerusakan yang 

telah terjadi, serta   penyebabnya. 

 

 Faktor-faktor penyebab serta 
tindakan-tindakan dan kebijakan 
eksploitasi lingkungan yang 
menyebabkan kerusakan 
lingkungan 

3.2. Mengidentifikasi  potensi 

lingkungan laut di Indonesia dan 

bentuk-bentuk kerusakan yang 

telah terjadi, serta   penyebabnya. 

 

  

3.3. Mengidentifikasi  potensi 

lingkungan udara di Indonesia dan 

bentuk-bentuk kerusakan yang 

telah terjadi, serta   penyebabnya. 

 

  

3.4. Merumuskan tindakan-tindakan 

untuk mencegah dan 

 Pandangan masyarakat dan 
perilaku  individu/ masyarakat 



KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN 
memperbaiki kerusakan 

lingkungan baik di darat, laut dan 

udara. 

 

yang menjadi penyebab kerusakan 
lingkungan. 
 

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 

4.1. Membuat  klipping tentang 

berbagai kerusakan lingkungn di 

Indonesia, dari berbagai media.  

 

 Upaya Pelestarian lingkungan 
secara individual dan melalui 
Program Pemerintah “Pelestarian 
lingkungan Hidup dan 
Pembangunan Berkelanjutan” 

4.2. Melakukan  pengamatan langsung 

terhadap masalah lingkungan 

yang terjadi di sekitar tempat 

tinggal, dan melaporkan hasilnya  

dalam bentuk karya tulis ilmiah. 

 

 

 

 

 

KELAS XII, SEMESTER 1 DAN 2 

MATERI KERJASAMA WILAYAH DAN INTERNASIONAL 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 

1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Mengidentifikasi potensi 

sumberdaya wilayah yang 

memiliki peluang 

kerjasama Internasional 

1.1.1. mengidentifikasi peluang-

peluang kebutuhan atau 

permintaan internasional 

Data eksport-import dan 

data perdagangan antar 

wilayah di Indonesia 

1.1.2. Mengidentifikasi potensi 

sumberdaya alam, buatan, 

maupun sumberdaya manusia 

dalam menggapai peluang 

internasional 

1.2. Mengidentifikasi potensi 1.2.1 Mengidentifikasi peluang-



Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 

sumberdaya dalam 

kerjasama antar wilayah di 

Indonesia 

peluang permintaan antar 

wilayah di Indonesia 

1.2.2 Mengidentifikasi pola dan 

distribusi kerjasama antar 

wilayah di Indonesia 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, 

disiplin, tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan,  gotong 

royong, kerjasama, cinta damai, 

responsif dan pro-aktif) dan 

menunjukan sikap sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

 

2.1 mengidentifikasi 

dinamika hubungan antar 

negara 

2.1.1 mengidentifikasi hubungan 

atau konstelasi antar negara di Asia 

Tenggara 

Program-program kerjasama 

ASEAN dan DUNIA 

2.1.1 mengidentifikasi dinamika 

hubungan antar negara di Dunia 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya, da humaniora, dengan 

wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan 

kejadian serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada 

3.1. Menganalisa kerjasama 

regional dan internasional 

dan dampaknya terhadap 

kehidupan berbangsa dan 

bernegara 

 

3.1.1 Mengidentifikasi syarat-syarat 

kerjasama antar wilayah nasional 

dan internasioanl 

Syarat-syarat kerjasama 

antar wilayah nasional dan 

internasional 



Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 

bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar, dan 

menyajikan dalam ranah konkrit 

dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarina di sekolah secara 

mandiri dan mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan 

 

4.1. Memahami informasi 

tentang kerjasama yang 

terdapat di media cetak, 

elektronik, maupun hasil 

pengamatan langsung di 

lapangan 

 

4.1.1 Mencari data yang berkaitan 

dengan kerjasama yang terdapat di 

media cetak, elektronik, maupun 

hasil pengamatan lapangan 

 

Data yang berkaitan dengan 

kerjasama yang terdapat di 

media cetak, elektronik, 

maupun hasil pengamatan 

lapangan 

 

4.1.2 Mendiskusikan data yang 

berkaitan dengan kerjasama yang 

terdapat di media cetak, elektronik, 

maupun hasil pengamatan lapangan 

Data yang berkaitan dengan 

kerjasama yang terdapat di 

media cetak, elektronik, 

maupun hasil pengamatan 

lapangan 

4.2. Mengolah informasi tentang 

kerjasama yang terdapat di 

media cetak, elektronik, 

maupun hasil pengamatan 

langsung di lapangan 

 

4.2.1 Memetakan wilayah kerjasama 

antar wilayah dan antar negara 

Kawasan kerjasama antar 

wilayah dan antar negara 

 

 


