KISI-KISI SOAL SELEKSI SM-3T TAHUN 2013
PRODI : PENDIDIKAN IPS
Standar
Kompetensi
1. Menganalisis
Lingkungan
kehidupan
manusia

2. Menguasai
standar
kompetensi
dan
kompetensi
dasar mata
pelajaran yang
diampu
3. Menganalisis
usaha manusia
memenuhi
kebutuhan

4. Menganalisis
usaha manusia
untuk
mengenali
perkembangan
lingkungannya

Kompetensi Dasar
1.1 Menganalisis konsep
kehidupan pada masa
pra-aksara di Indonesia

2.1 Menggambarkan interaksi
sebagai proses sosial
2.2 Menganalisis sosialisasi
sebagai proses
pembentukan kepribadian

2.3 Mengidentifikasi bentukbentuk interaksi sosial
3.1 Menganalisis manusia
sebagai mahluk social dan
ekonomi yang bermoral
dalam memenuhi
kebutuhan
3.2 Menganalisis tindakan
ekonomi berdasarkan
motif dan prinsip
4.1 Menggunakan peta, atlas,
dan globe untuk
mendapatkan informasi
keruangan
4.2 Membuat sketsa dan peta
wilayah yang
menggambarkan objek
geografi
4.3 Menganalisis kondisi
geografis dan penduduk

4.4 Menganalisis gejala-gejala
yang terjadi di atmosfer
dan hidrosfer, serta
dampaknya terhadap
kehidupan
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Indikator Esensial
1.1.1 Menganalisis jenis-jenis manusia purba
masa pra aksara
1.1.2 Menganalisis mata pencaharian
manusia purba masa pra aksara.
1.1.3 Menganalisis hasil-hasil kebudayaan
manusia purba masa pra aksara
2.1.1 Menganalisis berlakunya syarat-syarat
terjadinya interaksi sosial
2.2.1 Menggambarkan aktivitas manusia
dalam proses sosialisasi
2.2.2 Menggambarkan tujuan sosialisasi
2.2.3 Menggambarkan tahapan proses
sosialisasi
2.3.1 Menggambarkan ragam bentuk interaksi
sosial
3.1.1 Membedakan manusia sebagai mahluk
social-ekonomi yang bermoral dan yang
tidak bermoral (Moral hazard)

3.2.1 Mengidentifikasi prinsip ekonomi, motif
ekonomi dan non ekonomi yang
mendorong manusia melakukan
tindakan ekonomi
4.1.1 Menggambarkan pentingnya fungsi peta
dalam kehidupan
4.1.2 Menggambarkan penggolongan jenis
peta berdasarkan kandungan isinya
4.1.3 Menafsirkan persyaratan peta
4.2.1 Menginventarisi persyaratan peta
tematik
4.2.2 Mengubah skala garis menjadi skala
nominal
4.3.1 Menggambarkan kondisi fisik wilayah
Indonesia melalui peta
4.3.2 Menganalisis permasalahan dan
kebijakan Kependudukan di Indonesia
4.4.1 Menggambarkan karakteristik fisik
atmosfir
4.4.2 Menganalisis karakteristik iklim
Indonesia
4.4.3 Menghitung prakiraan suhu udara
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4.4.4
5. Menganalisis
perkembangan
masyarakat
sejak
masa HinduBudha

6. Menganalisis
kegiatan
ekonomi
masyarakat

7. Menganalisis
permasalahan
sosial
berkaitan
dengan
pertumbuhan
jumlah
penduduk

5.1 Menganalisis konsep
Perkembangan
masyarakat, kebudayaan
dan pemerintahan pada
masa Hindu-Budha, serta
peninggalanpeninggalannya
5.2 Menganalisis konsep
Perkembangan
masyarakat,
kebudayaan,dan
pemerintahan pada masa
Islam di Indonesia, serta
peninggalanpeninggalanya
5.3 Menganalisis materi
Perkembangan
masyarakat, kebudayaan
dan pemerintahan pada
masa kolonial Eropa
6.1 Menganalisis kegiatan
pokok ekonomi yang
meliputi kegiatan
konsumsi, produksi, dan
distribusi barang/jasa
6.2 Menganalisis peran badan
usaha, termasuk koperasi,
sebagai tempat
berlangsungnya proses
produksi dalam kaitannya
dengan pelaku ekonomi
6.3 Mengembangkan gagasan
kreatif dalam tindakan
untuk mancapai
kemandirian dan
kesejahteraan
7.1 Mengidentifikasi
permasalahan
kependudukan dan upaya
penanggulangannya
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5.1.1
5.1.2
5.1.3

berdasarkan ketinggian tempat
Menganalisis persyaratan fisik sungai
untuk dijadikan PLTA
Menganalisis proses masuknya
pengaruh Hindu-Budha ke Indonesia
Menganalisis perkembangan kerajaankerajaan Hindu-Budha di Indonesia
Menganalisis hasil-hasil kebudayaan
pada masa Hindu-Budha.

5.2.1 Menganalisis proses masuknya
pengaruh Islam ke Indonesia
5.2.2 Menganalisis perkembangan kerajaankerajaan Islam di Indonesia
5.2.3 Menganalisis hasil-hasil kebudayaan
pada masa pengaruh Islam

5.3.1 Menganalisis latar belakang kedatangan
bangsa Barat ke Indonesia
5.3.2 Menganalisis Perlawanan diberbagai
daerah terhadap kebijakan imperialisme
Barat
6.1.1 Mengklasifikasi sumberdaya yang
dibutuhkan dalam kegiatan produksi
6.1.2 Mengklasifikasi bidang-bidang produksi
dalam kegiatan ekonomi
6.1.3 Menganalisis cara perluasan produksi
untuk meningkatkan produk
6.2.1 Menganalisis peran koperasi dalam
perekonomian nasional

6.3.1 Mengidentifikasi gagasan kreatif untuk
mewujudkan usaha produktif

7.1.1 Menghitung laju pertumbuhan penduduk
secara geometrik dan eksponensial
7.1.2 Menganalisis dampak pertumbuhan
penduduk terhadap ruang dan
lingkungan hidup
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8. Menganalisis
proses
kebangkitan
nasional

9. Menganalisis
masalah
penyimpangan
sosial
10. Menganalisis
kegiatan
pelaku
ekonomi di
masyarakat

8.1 Menganalisis proses
terbentuknya kesadaran
nasional, identitas
Indonesia, dan
perkembangan pergerakan
kebangsaan Indonesia
9.1 Mengidentifikasi berbagai
upaya pencegahan
penyimpangan sosial dalam
keluarga dan masyarakat
10.1 Menganalisis pelaku
ekonomi: rumah tangga,
perusahaan, negara dan
masyarakat luar negeri
10.2 Mengidentifikasi bentuk
pasar dalam kegiatan
ekonomi masyarakat

11. Menganalisis
usaha
persiapan
kemerdekaan

8.1.1
8.1.2

9.1.1

Menganalisis latar belakng munculnya
pergerakan nasional
Menganalisis perkembangan organisasi
pergerakan kebangsaan Indonesia dan
reaksi pemerintah Belanda terhadap
pergerakan nasional
Menganalisis berbagai upaya
pencegahan penyimpangan sosial dalam
keluarga

10.1.1 Menentukan aktivitas pelaku ekonomi
dalam diagram cerculair flow peran
pemerintah dalam memajukan dunia
usaha
10.2.1 Membedakan pasar produk dan pasar
faktor produksi
10.2.2 Mengelompokkan bentuk-bentuk pasar
produk.
11.1.1 Menganalisis peristiwa Rengasdengklok
dan pembentukan BPUPKI

11.1 Menganalisis materi
peristiwa-peristiwa sekitar
proklamasi dan proses
terbentuknya negara kesatuan
Republik Indonesia
12. Menganalisis 12.1 Menganalisis bentuk-bentuk 12.1.1 Menganalisis berbagai bentuk hubungan
hubungan sosial
pranata dan
sosial

penyimpanga
n sosial
12.2 Menganalisis upaya
pengendalian penyimpangan
sosial dalam kehidupan
penyimpangan sosial
masyarakat pengendalian
penyimpangan sosial
13. Menganalisis 13.1 Menganalisis permasalahan
angkatan kerja dan tenaga
kegiatan
kerja sebagai sumber daya
perekonomia
dalam kegiatan ekonomi,
n Indonesia
serta peranan pemerintah
dalam upaya
penanggulangannya
13.1 Menganalisis fungsi pajak
dalam perekonomian
13.2 Menganalisis permintaan dan
penawaran serta terbentuknya
harga pasar

14 Menganalisis
kondisi
perkembanga
n negara di

14.1
Menganalisis materi
Perang Dunia II (termasuk
pendudukan Jepang) serta
pengaruhnya terhadap
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12.1.2 Menganalisis berbagai akibat dari
hubungan sosial
12.2.1 Menentukan upaya pengendalian
penyimpangan sosial dalam kehidupan
masyarakat

13.1.1 Menggolongkan tipe-tipe pengangguran

13.1.1 Menghitung pajak (PBB dan PPh)
13.1.2 Menganalisis kebijakan fiskal dan
moneter
13.2.1 Menentukan harga keseimbangan pasar

14.1.1 Menganalisis latar belakang kedatangan
Jepang di Indonesia
14.1.2 Menganalisis perlawanan rakyat
Indonesia terhadap pendudukan Jepang
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keadaan sosial, ekonomi, dan
politik di Indonesia
15 Menganalisis 15.1 Menganalisis materi usaha
perjuangan mempertahankan
usaha
kemerdekaan Indonesia
mempertahan

dunia

kan
kemerdekaan

16 Menganalisis
perubahan
sosial budaya

17 Menganalisis
lembaga
keuangan dan
perdagangan
internasional

16.1 Menganalisis perubahan
sosial-budaya pada
masyarakat
16.2 Menganalisis tipe-tipe
perilaku masyarakat dalam
menyikapi perubahan
17.1 Menganalisis uang dan
lembaga keuangan

15.1.1 Menganalisis latar belakang konflik
Indonesia-Belanda
15.1.2 Menganalisis peran Dunia Internasional
dalam Penyelesaian Konflik IndonesiaBelanda
15.1.3 Menganalisis Perjuangan Rakyat
Mempertahankan Kemerdekaan
16.1.1 Menganalisis latar belakang terjadinya
perubahan sosial
16.1.2 Menentukan berbagai faktor penyebab
terjadinya perubahan sosial
16.2.1 Menganalisis terjadinya perubahan
sosial yang terjadi di masyarakat
17.1.1 Membedakan fungsi asli dan fungsi
turunan uang.
17.1.2 Menganalisis peran bank sentral dalam
perekonomian

17.2 Menganalisis perdagangan
internasional dan dampaknya
terhadap perekonomian
Indonesia

17.2.1 Mengidentifikasi manfaat perdagangan
internasional
17.2.2 Menganalisis politik dumping
17.2.3 Menganalisis dampak globalisasi
terhadap dunia usaha nasional
18 Menganalisis 18.1 Menginterpretasi peta tentang 18.1.1 Menggambarkan karakteristik fisik
bentuk dan pola muka bumi
Hubungan
permukaan bumi di suatu wilayah
manusia
dengan kecenderungan aktifitas
dengan bumi
penduduk
18.1.2 Menggambarkan karakteristik fisik dan
sosial suatu wilayah melalui penafsiran
pada peta
18.2 Menggambarkan pembagian
18.2.1 Menggambarkan pembagian permukaan
permukaan bumi atas benua
bumi atas daratan dan lautan melalui
dan samudera
peta
18.2.2 Membuat klasifikasi geografis terhadap
negara-negara di Benua Asia
19.1
Menganalisis
materi
19 Menganalisis
19.1.1 Menganalisis orde baru dan dampak
berakhirnya masa Orde Baru
perubahan
reformasi terhadap perkembangan
dan
lahirnya
Reformasi
pemerintahan
demokrasi di Indonesia
dan kerja
19.1.2 Menganalisis pelaksanaan Pemerintahan
sama
dan kehidupan masyarakat masa
internasional
Reformasi
19.2 Mengidentifikasi dampak
19.2.1 Menganalisis dampak kerjasama
kerja sama antar negara
ekonomi internasional terhadap
terhadap perekonomian
perekonomian nasional.
Indonesia
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