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Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Geger
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Semester : XI / 1
Standar Kompetensi :

1.  Menganalisis budaya politik di Indonesia 
2. Menganalisis budaya demokrasi menuju 
    masyarakat madani
3.  Menampilkan sikap  keterbukaan dan keadilan 
    dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
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1. Memahami hakikat bangsa dan Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 75,00
1.1.  Mendeskripsikan pengertian budaya politik. 75,28
   Mendeskripsikan pengertian budaya politik sedang kurang  sedang 73,33

Penentuan KKM

PENETAPAN
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) PER KD DAN INDIKATOR

TAHUN PELAJARAN 2009/2010
N

om
or

Kompetensi Dasar / Indikator Pencapaian

Kriteria Ketuntasan Minimal
Kriteria Penentuan KKM

   Mendeskripsikan pengertian budaya politik sedang kurang  sedang 73,33
   Mengidentifikasikan ciri-ciri budaya politik sedang memadai sedang 73,33
   Mendeskripsikan macam-macam budaya politik sedang memadai tinggi 76,67
   Menjelaskan faktor penyebab berkembangnya budaya 

       politik di daerah sedang memadai sedang 73,33
   Mengidentifikasi perkembangan budaya politik sedang memadai tinggi 76,67
   Menyimpulkan budaya politik yang berkembang di 

       masyarakat rendah memadai tinggi 78,33
1.2.  Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam 
       masyarakat Indonesia 75,00
   Mendeskripsikan tipe-tipe budaya politik sedang memadai sedang 73,33
   Mengidentifikasi tipe budaya politik yang 

      berkembang dalam masyarakat Indonesia sedang memadai sedang 75,00
   Menganalisis dampak perkembangan tipe budaya politik 

      sesuai dg. perkembangan sistem politik yang
      berlaku rendah memadai sedang 76,67
1.3. Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya 
       politik 73,89
   Mendeskripsikan makna sosialisasi kesadaran 

      politik sedang kurang  sedang 71,67
   Menguraikan mekanisme sosialisasi pengem-

      bangan budaya politik sedang memadai sedang 73,33
   Mengidentifikasikan fungsi partai politik sedang memadai tinggi 76,67

1.4. Menampilkan peran serta budaya politik partisipan 75,83
   Mendeskripsikan bentuk-bentuk budaya politik 

      berserta contohnya sedang memadai tinggi 76,67
   Menunjukkan budaya politik yang sesuai dan    Menunjukkan budaya politik yang sesuai dan 

      bertentangan dengan semangat pembangunan sedang memadai sedang 76,67
      politik bangsa
   Memberikan contoh budaya politik partisipan 



      dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa rendah memadai sedang 76,67
      dan bernegara
   Mendemonstrasikan budaya politik partisipan sedang memadai sedang 73,33

2 Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 75,20
2.1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya 
      demokrasi 74,58
   Menjelaskan perbedaan antara demokrasi 

      liberal, komunis dan demokrasi Pancasila sedang memadai sedang 73,33
   Mendeskripsikan prinsip- prinsip demokrasi sedang memadai sedang 73,33
   Menjelaskan makna budaya demokrasi sedang memadai sedang 76,67
   Mendeskripsikan prinsip budaya demokrasi sedang memadai tinggi 75,00

2.2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani  75,29
   Mendeskripsikan pengertian masyarakat madani sedang memadai sedang 75,00
   Mengidentifikasikan ciri- ciri masyarakat madani sedang memadai sedang 75,00
   Menjelaskan  proses menuju masyarakat mdani sedang memadai sedang 75,00
   Menguraikan kendala yang dihadapi bangsa 

      Indonesia dalam mewujudkan masyarakat mdn sedang memadai tinggi 75,00
   Menjelaskan upaya mengatasi kendala yang sedang memadai sedang 75,00

      dihadapi bgs Ind. dlm.mwjudkan masy,madani sedang memadai sedang 76,67
2.3. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde 
       lama, orde baru, dan reformasi 76,33
   Menguraikan prinsip demokrasi Pancasila sedang memadai sedang 76,67
   Membandingkan demokrasi yang diterapkan di  Membandingkan demokrasi yang diterapkan di 

      Indonesia pada masa orla,orba dan orde refrms rendah memadai sedang 76,67
   Membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa 

      orla, orba maupun orde reformasi sedang memadai tinggi 76,67
   Mengidentifikasikan pelaksanaan pemilu pada 

      orba dan reformasi sedang memadai tinggi 78,33
   Mendemostrasikan pelaksanaan pemilihan 

      kepala daerah di daerahnya sedang kurang  tinggi 73,33
2.4.  Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-
       hari 75,83
   Mengidentifikasi perilaku budaya demokrasi sedang memadai sedang 75,00
   Menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam 

        lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat rendah memadai sedang 76,67
3 Menampilkan sikap  keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3.1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan  

       keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 74,58
   Mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan 

      keadilan sedang memadai sedang 73,33
   Mengidentifikasikan macam-macam keadilan sedang memadai sedang 75,00
   Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan dalam 

      kehidupan berbangsa dan bernegara rendah memadai sedang 76,67
   Mengidentifikasikan ciri-ciri keterbukaan sedang memadai sedang 73,33

3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak 

       transparan 75,00
   Mendeskripsikan penyelenggaraan pemerinthan

      yang tidak transparan sedang memadai sedang 73,33
   Mengidentifikasikan faktor penyebab terjadinya    Mengidentifikasikan faktor penyebab terjadinya 

      penyelenggaraan pemerintahan yang tidak 
      transparan sedang memadai sedang 75,00
   Menganalisis dampak akibat penyelenggaraan 



      pemerintahan yang tidak transparan rendah memadai sedang 76,67
3.3   Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan 
       berbangsa dan bernegara 74,58
   Mengidentifikasi sikap keterbukaan dan keadilan sedang memadai sedang 76,67
   Menganalisis makna keterbukaan dalam 

      kehidupan berbangsa dan bernegara sedang memadai sedang 73,33
   Memberikan contoh sikap keterbukaan dan 

      keadilan di lingkungan sekolah, dan masy. sedang memadai sedang 75,00
   Mengapresiasikan sikap keterbukaan dan 

      keadilan dalam kehidupan berbgs.dan bneg. sedang memadai sedang 73,33

Mengetahui
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 4. Menganalisis  hubungan internasional dan 
    organisasi internasional  
5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan 
    internasional  
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4 Menganalisis  hubungan internasional dan organisasi    internasional  75,53
4.1. Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan  sarana-sarana 

N
om

or

Kompetensi Dasar / Indikator Pencapaian

Kriteria Ketuntasan Minimal
Kriteria Penentuan KKM

Penentuan KKM

PENETAPAN
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) PER KD DAN INDIKATOR

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

      hubungan internasional bagi suatu negara 75,83
   Mendeskripsikan pengertian hubungan intrnal. sedang memadai tinggi 76,67
   Mendeskripsikan dampak suatu negara yang 

      mengucilkan diri dari pergaulan antarbangsa sedang memadai sedang 73,33
   Menguraikan pentingnya hubungan internasional sedang memadai sedang 76,67
   Mengidentifikasi sarana- sarana hubungan intrnl. sedang memadai tinggi 76,67

4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional 75,00
   Mendeskripsikan makna perjanjian internasional sedang memadai tinggi 76,67
   Menjelaskan macam- macam istilah perjanjian 

      internasional sedang memadai sedang 76,67
   Menguraikan tahapan perjanjian internasional sedang memadai tinggi 75,00
   Menjelaskan hal-hal penting dalam ratifikasi rendah memadai sedang 73,33

4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik 76,67
   Mendeskripsikan pengertian perwakilan diplo-

      matik dan perwakilan konsuler sedang memadai sedang 75,00
   Menguraikan tingkatan perwakilan diplomatik 

      dan perwakilan konsuler rendah memadai sedang 76,67
   Mengidentifikasikan perbedaan perwakilan 

      diplomatik dengan perwakilan konsuler sedang kurang  tinggi 75,00
   Menganalisis fungsi perwakilan Diplomatik sedang memadai sedang 75,00

4.4. Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, PBB) dalam  
  meningkatkan hubungan internasional 74,58
   Mendeskripsikan pengertian Organisasi intern. sedang memadai sedang 75,00
   Mengidentifikasikan macam-macam organisasi 

      internasional sedang memadai sedang 76,67
   Menguraikan peranan dan tujuan organisasi 

      internasional PBB sedang memadai sedang 75,00      internasional PBB sedang memadai sedang 75,00
   Mendeskripsikan peranan Indonesia terhadap 
ASEAN      ASEAN sedang memadai sedang 71,67
   Mengidentifikasikan peranan  ASEAN bagi bgs. 



      Indonesia sedang kurang  sedang 71,67
   Menjelaskan tujuan ASEAN sedang kurang  sedang 73,33
   Mendeskripsikan peranan organisasi Internal.

      dalam meningkatkan hubungan Internasional sedang memadai sedang 73,33
4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang berman-
      faat bagi Indonesia 75,56
   Mengidentifikasi bentuk kerjasama indonesia sedang memadai sedang 76,67

      dengan negara lain
   Menjelaskan manfaat kerjasama antar bangsa sedang memadai sedang 73,33
   Memberikan contoh perjanjian internasional 

      yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia sedang memadai tinggi 76,67
5 Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional  74,44

5.1. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional 73,33
   Mengemukakan makna hukum internasional. sedang memadai tinggi 76,67
   Menjelaskan asas-asas hukum internasional sedang memadai sedang 73,33
   Mengidentifikasikan sumber-sumber hukum 

      internasional sedang memadai sedang 73,33
   Mengidentifikasikan subyek-subyek hukum

      internasional sedang kurang  sedang 71,67
   Mendeskripsikan  peranan lembaga peradilan 

      internasional sedang kurang  sedang 71,67
   Mengidentifikasikan kewenangan Mahkamah 

      internasional rendah memadai sedang 76,67      internasional rendah memadai sedang 76,67
   Mendeskripsikan kendala yang dihadapi Mahka-

     mah internasional dalam memerankan sebagai
      badan peradilan internasional sedang memadai sedang 73,33
5.2. Menjelaskan penyebab  timbulnya sengketa internasional dan cara 
      penyelesaian oleh Mahkamah Internasional 75,00
   Mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa 

      internasional rendah kurang  sedang 75,00
   Menguraikan cara menyelesaikan masalah-

      masalah (sengketa) internasional sedang memadai sedang 73,33
   Memberikan contoh penyelesaian masalah 

      internasional melalui arbitrase rendah memadai sedang 76,67
   Memberikan contoh penyelesaian masalah 

      internasional melalui konsiliasi sedang kurang  tinggi 75,00
5.3. Menghargai putusan Mahkamah Internasional 75,00
   Mendeskripsikan prosedur Mahkamah Inter, dlm. 

      penyelesaian masalah internasional sedang memadai sedang 76,67
   Mengidentifikasikan sistematika keputusan 

      Mahkamah Internasional sedang memadai tinggi 75,00
   Menjelaskan dampak suatu negara yang tidak 

      mematuhi keputusan Mahkamah Internasional sedang kurang  sedang 73,33
   Menunjukan contoh sikap menghargai  kepts. 

      Mahkamah Internasional sedang sedang tinggi 75,00
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