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No. SKL SK/KD INDIKATOR SKL 
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INDIKATOR PENGEMBANGAN X XI XII 
1 2 1 2 1 2 

1 Memahami 
hakekat bangsa 
dan Negara 
Kesatuan Repubilik 
Indonesia 

1. Memahami hakekat Bangsa 
dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

        

1.1. Mendiskripsikan pengertian, 
fungsi dan tujuan NKRI 

 Mendiskripsikan fungsi 
NKRI 

 
 Menjelaskan tujuan NKRI  

√       Disajikan hakekat negara RI, 
siswa dapat mendiskripsikan 
fungsi NKRI 

 Disajikan alinea IV 
pembukaan UUD 1945, siswa 
dapat menjelaskan tujuan 
NKRI 

1.4. Menerapkan semangat 
kebangsaan, nasionalisme 
dan patriotisme dalam 
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara 

 Menunjukkan sikap yang 
menjadi faktor penting 
pembentukan 
Nasionalisme Indonesia 

 Memiliki sikap patriotisme 
dalam kehidupan 
masyarakat 

√       Disajikan kebhinnekaan 
Indonesia, siswa dapat 
menunjukkan sikap 
pentingnya nasionalisme 
 

 Disajikan nilai-nilai patriotisme 
siswa dapat menerapkan 
dalam kapasitas sebagai 
pelajar 

2 

 

Menganalisis sikap 
positif terhadap 
penegakan 

2. Menampilkan sikap positif 
terhadap sistem hukum dan 
peradilan nasional  
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1 2 1 2 1 2 

hukum, peradilan 
nasional, dan 
tindakan anti 
korupsi 

 

2.3. Menunjukkan sikap yang 
sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku 

 Menganalisis penyebab 
tindakan melanggar 
hukum 
 

 Menyimpulkan upaya 
penegakan hukum harus 
sesuai dengan rasa 
keadilan masyarakat 

√       Disajikan faktor internal dan 
eksternal, siswa dapat 
mengemukakan penyebab 
tindak pelanggaran hukum 

 Disajikan contoh kasus, siswa 
dapat menyimpulkan 
penegakan hk, harus sesuai 
rasa keadilan masy. 

2.4. Menganalisis upaya 
pemberantasan korupsi di 
Indonesia 

 Menganalisis penyebab 
munculnya kasus korupsi 
di Indonesia 

 Mendiskripsikan peran 
KPK dalam mencegah 
tindak korupsi 

 Memiliki sikap anti 
perilaku korup dalam 
kehidupan 

√       Disajikan contoh kasus 
korupsi, siswa dapat 
mengemukakan penyebab  

 Disajikan  fungsi KPK, siswa 
dapat mendiskripsikan 
langkah pencegahan tindak 
korupsi 

 Disajikan akibat perilaku 
korup, siswa memiliki sikap 
anti korupsi 

2.5. Menampilkan peran serta 
dalam upaya pemberantasan 
korupsi di Indonesia 

 Menunjukkan contoh 
perilaku korup dalam 
kehidupan masyarakat 

 Menampilkan peran 
pelajar dalam upaya 
pemberantasan korupsi 

√       Disajikan berbagai kondisi 
ideal dan realita, siswa 
dapat menunjukkan contoh 
perilaku korup 

 Disajikan perilaku pelajar 
kontra disiplin, siswa dapat 
berperan menegakkan nilai 
tanggung jawab 

3 Menganalisis pola-
pola  dan  
partisipasi aktif 
dalam pemajuan, 
penghormatan 

3. Menampilkan peran serta 
dalam upaya pemajuan, 
penghormatan dan 
perlindungan Hak Asasi Manusia 
(HAM) 
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serta penegakan 
HAM baik di 
Indonesia maupun  
di luar negeri 

3.1. Menganalisis upaya 
pemajuan, penghormatan, 
dan penegakan  HAM 

 Menganalisis hak dan 
kewajiban warga 
negara menyampaikan 
pikiran/pendapat 

 Menganalisis lemahnya 
penegakan HAM di 
Indonesia 

√       Disajikan  pasal 28 dan 
peraturan pelaksanaan-nya, 
siswa dapat menerapkan 
hak menyampaikan 
pendapat/pikiran 

 Disajikan contoh kasus 
pelanggaran HAM, siswa 
dapat mengungkapkan 
faktor penyebab lemahnya 
penegakan HAM 

3.2. Menampilkan peran serta 
dalam upaya pemajuan, 
penghormatan, dan 
penegakan   HAM di 
Indonesia 

 Menunjukkan contoh 
upaya pemajuan dan 
penghormatan HAM 

 Memilih sikap yang tepat 
dalam kasus penegakan 
HAM di Indonesia 

√       Disajikan pasal 28C, siswa 
dapat menunjukkan contoh 
upaya pengembangan 
dirinya 

 Disajikan pasal 28I, siswa 
dapat menyimpulkan institusi 
yang bertanggung jawab 
penegakan HAM 

5. Menghargai  persamaan 
kedudukan warga negara 
dalam berbagai   aspek 
kehidupan 

        

5.1. Menganalisis persamaan 
kedudukan warga negara 
dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa 
dan negara 

 Membedakan 
kedudukan WNI dan 
WNA terhadap jaminan 
hak konstitusi 

 Menyimpulkan konsep 
demokrasi berdasar 
pasal 27-34 UUD 1945 

 √      Disajikan pasal 26 ay 1 dan 2, 
siswa dapat membedakan 
warganegara dan penduduk 
 

 Disajikan pasal 27-34, siswa 
dapat penyimpulkan prinsip 
demokrasi bidang 
poleksosbudhankam 
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3. Mengevaluasi peranan pers 
dalam masyarakat demokrasi   

        

3.1. Menganalisis  pers yang bebas 
dan bertanggung jawab 
sesuai kode etik jurnalistik 
dalam masyarakat demokratis 
di Indonesia 

 Menganalisis peran pers 
sesuai fungsi pendidikan/ 
edukatif 

 Menunjukkan contoh 
peranan pers dalam 
masyarakat demokratis 

    √   Disajikan pers dalam fungsi 
edukasi, siswa dapat 
menunjukkan peran pers 
yang mencerdaskan bangsa 

 Disajikan pers sebagai pilar 
demokrasi, siswa dapat 
mendiskripsikan contoh 
peran pers 

4 Menganalisis peran 
dan hak 
warganegara 
dalam sistem 
pemerintahan NKRI 

2. Mengevaluasi berbagai sistem 
pemerintahan 

        

2.3. Menganalisis pelaksanaan 
sistem pemerintahan Negara 
Indonesia 

 Membedakan fungsi 
DPR dan DPD dalam 
sistem pemerintahan 
NKRI menurut UUD 1945 

 Menunjukan kedudukan 
lembaga negara dalam 
struktur kelembagaan 
NKRI 

 Menunjukkan contoh 
peningkatan peran 
rakyat di era reformasi 
dalam menentukan 
kebijakan negara 

    √   Disajikan kedudukan MPR, 
siswa dapat membedakan 
fungsi DPR dan DPD 
 

 Disajikan struktur lembaga 
negara RI menurut UUD 1945, 
siswa dapat menunjukkan 
letak MK 

 Disajikan sistem pemiliham 
Presiden sebelum dan 
sesudah amandemen, siswa 
dapat menunjikkan peran 
rakyat dalam menentukan 
kebijakan negara  

2.4. Membandingkan 
pelaksanaan sistem 
pemerintahan yang berlaku di  
Indonesia dengan negara lain 

 Menunjukkan kelebihan 
sistem pemerintahan 
Presidensial 
dibandingkan sistem 

    √   Disajikan sistem presidensial 
dan parlementer, siswa 
dapat menunjukkan 
kelebihan sistem presidensial 
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Parlementer 

 Membedakan sistem 
pemerintahan RI dan AS 
terhadap kekuasaan 
eksekutif, legislatif dan 
yudikatif  

 
 Disajikan asas trias politika 

dan UUD 1945, siswa dapat 
membedakan kekuasaan 
eksekutif, legislatif dan 
yudikatif 

5 Menganalisis 
budaya politik 
demokrasi, 
konstitusi , 
kedaulatan 
negara, 
keterbukaan dan 
keadilan di 
Indonesia 

1. Menganalisis budaya politik di 
Indonesia 

        

1.3. Mendeskripsikan pentingnya 
sosialisasi   pengembangan 
budaya politik 

 Mendiskripsikan 
pengertian sosialisasi 
budaya politik 

 Manfaat sosialisasi bagi 
pengembangan 
budaya politik 

  √     Disajikan budaya politik 
partisipan, siswa dapat 
mendiskripsikan makna 
sosialisasi budaya politik 

 Disajikan beberapa bentuk 
budaya politik, siswa dapat 
menunjukkan manfaat 
sosialisasi bagi 
pengembangan 

2. Menganalisis budaya demokrasi 
menuju masyarakat madani 

        

2.3. Menganalisis pelaksanaan 
demokrasi di Indonesia sejak 
orde lama, orde baru, dan 
reformasi 

 Menyimpulkan 
demokrasi terpimpin 
tidak ada mekanisme 
checks and balances 

 Menunjukkan praktek 
kenegaraan dan 
pemerintahan dalam 
rezim Orba 

 Faktor yang menandai 
wujud kehidupan 

  √     Disajikan konsep demokrasi 
terpimpin, siswa dapat 
menyimpulkan mekanisme 
checks and balances 
 

 Disajikan pelaksanaan 
demokrasi masa ORBA, siswa 
dapat menunjukkan praktek 
pemerintahan 

  Disajikan praktek kenegara-
an dan pemerintahan masa 
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demokrasi di era 
reformasi 

ORBA, siswa dapat 
menunjukkan faktor 
demokrasi era reformasi 

3. Menampilkan sikap  
keterbukaan dan keadilan 
dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara 

        

3.3. Menunjukkan sikap 
keterbukaan dan   keadilan 
dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara 

 Mendiskripsikan syarat-
syarat terwujudnya 
pemerintahan terbuka 
dan bersih 

 Menunjukkan peran 
masyarakat untuk 
mewujudkan 
pemerintahan yang 
transparan  

  √     Disajikan pemerintahan yang 
bertanggungjawab, siswa 
dapat mendiskripsikan syarat 
pemerintahan yang terbuka 
dan bersih 

 Disajikan keterbukaan dan 
keadilan dalam 
pemerintahan, siswa dapat 
menunjukkan peran 
masyarakat dalam 
mewujudkan 

6 Mengevaluasi 
hubungan 
internasional dan 
sistem hukum 
internasional 

4. Menganalisis  hubungan 
internasional dan organisasi 
internasional 

        

4.5. Menghargai kerja sama dan 
perjanjian internasional yang 
bermanfaat bagi Indonesia 

 Memiliki sikap 
menghargai kerjasama 
internasional  
 

 Menunjukkan contoh 
perjanjian internasional 
yang bermanfaat bagi 
Indonesia 

   √    Disajikan prinsip kerjasama 
internasional,  siswa dapat 
memiliki sikap menghargai 
kerjasama 

 Disajikan contoh perjanjian 
internasioal, siswa dapat 
menunjukkan manfaatnya 
bagi Indonesia 

4. Mengevaluasi dampak         
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globalisasi 

4.2. Mengevaluasi pengaruh 
globalisasi terhadap 
kehidupan Bangsa dan 
Negara Indonesia 

 Menyimpulkan 
pengaruh positif 
globalisasi bid.politik 
yang menonjol  
 

 Menunjukkan dampak 
negatif globalisasi 
bidang politik di 
lembaga perwakilan 
rakyat 

     √  Disajikan isue internasional  
siswa dapat menyimpulkan 
pengaruh globalisasi bidang 
politik 
 

 Dengan mengamati foto 
suasana rapat DPR siswa 
dapat menyimpulkan 
lunturnya nilai dan semangat 
kekeluargaan serta 
musyawarah mufakat 
sebagai dampak globalisasi 

7 Mengevaluasi 
sikap berpolitik 
dan 
bermasyarakat 
madani sesuai 
dengan Pancasila 
dan Undang-
Undang Dasar 1945 

2. Menganalisis budaya demokrasi 
menuju masyarakat madani 

        

2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri 
masyarakat madani   

 Menunjukkan makna 
masyarakat madani 

 Mengidentifikasi 
karakteristik masyarakat 
madani 

 Menyimpulkan sifat 
hubungan pemerintah 
dan civil society  

  √     Disajikan ciri-ciri masyarakat 
madani, siswa dapat 
menyimpulkan makna scr. 
Singkat 

 Disajikan ciri-ciri masyarakat 
madani, siswa dapat 
mengidentifikasi karakteristik 

 Disajikan ciri-ciri masyarakat 
madani, siswa dapat 
menyimpulkan hubungan 
pemerintah dan masy. 

1. Menampilkan sikap positif 
terhadap Pancasila sebagai 
ideologi terbuka 
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1.2 Menganalisis Pancasila 
sebagai sumber nilai dan 
paradigma pembangunan 

 Menyimpulkan makna 
Pancasila sebagai 
sumber nilai  

 Menyimpulkan manusia 
sebagai unsur penting/ 
sentral dalam 
pembangunan  

    √   Disajikan beberapa konsep 
nilai, siswa dapat 
menyimpulkan Pancasila 
sebagai sumber nilai 

 Disajikan hakekat 
pembangunan nasional, 
siswa dapat menyimpulkan  
kedudukan penting manusia 
dalam pembangunan 

8 Menganalisis peran 
Indonesia dalam 
politik dan 
hubungan 
internasional, 
regional, dan kerja 
sama global 
lainnya 

4. Menganalisis  hubungan 
internasional dan organisasi 
internasional 

        

4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan 
Diplomatik 

 Menunjukkan fungsi 
perwakilan diplomatik 
menurut konggres Wina 
1961 

 Menunjukkan 
konsekwensi hak 
perwakilan diplomatik 
sesuai fungsinya 

   √    Disajikan kedudukan 
perwakilan diplomatik, siswa 
dapat menujukkan fungsinya 
menurut konggres Wina 1961 
 

 Disajikan fungsi perwakilan 
diplomatik, siswa dapat 
menunjukkan hak yang 
melekat 

4.4. Mengkaji peranan organisasi 
internasional (ASEAN, PBB) 
dalam  meningkatkan 
hubungan internasional 

 Menjelaskan peran kunci 
ASEAN dalam ARF 

 Menunjukkan peran PBB 
yang lemah thd (AS-Irak, 
Palestina-Israel) 

   √    Disajikan forum regional 
asean, siswa dapat 
menjelaskan peran kunci 
ASEAN 

 Disajikan perilaku AS dan 
Israel, siswa dapat 
menunjukkan lemahnya 
peran PBB 

9 Menganalisis 5. Menganalisis sistem hukum dan         
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sistem hukum 
internasional, 
timbulnya konflik 
internasional, dan 
mahkamah 
internasional 

peradilan internasional   

5.1. Mendeskripsikan sistem hukum 
dan peradilan internasional  

 Menyebutkan empat 
sumber formal hukum 
internasional  

 Menunjukkan cakupan 
hk.internasional dalam 
hukum diplomatik 

   √    Disajikan pengertian hukum 
internasional, siswa dapat 
menyebut empat sumber 
hukum internasional 

 Disajikan norma hubungan 
diplomatik, siswa dapat 
menunjukkan cakuan 
hk.internasional  

5.2. Menjelaskan penyebab  
timbulnya sengketa 
internasional dan cara 
penyelesaian oleh Mahkamah 
Internasional 

 Mendiskripsikan faktor 
penyebab sengketa 
internasional 

 Menjelaskan bentuk 
penyelesaian sengketa 
dengan metode 
diplomatik 

   √    Disajikan jenis sengketa 
internasional, siswa dapat 
mendiskripsikan faktor 
penyebabnya 

 Disajikan metode diplomatik, 
siswa dapat menjelaskan 
bentuk penyelesaian 
sengketa 

5.3. Menghargai putusan 
Mahkamah Internasional 

 Memberi contoh 
menghargai putusan MI 

 Menjelaskan tindakan 
jika suatu negara tidak 
mematuhi putusan MI 

   √    Disajikan contoh putusan MI, 
siswa dapat memiliki sikap 
menghargai 

 Disajikan contoh putusan MI, 
siswa dapat menjelaskan  
konsekwensi tidak mematuhi 

Mengetahui          Geger, 26 Desember 2011 
Kepala SMAN 1 Geger          Guru Mapel    
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