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KISI-KISI UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN  

         PROGRAMPAKET C TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 
 

1. Pendidikan Kewarganegaraan  IPS  
        

Lingkup Materi 

     

             
  

Level Kognitif 
              

    

Sistem Ketatanegaraan 
  Demokrasi dan   Dasar Negara dan   Hubungan  Internasional            

       

Kebebasan Pers 
  

Konstitusi 
   

dan HAM              

 Pengetahuan dan Siswa dapat memahami dan  Siswa  mempu  memahami Siswa  mempu  memahami  Siswa   mempu   memahami 

 Pemahaman menguasai:  dan menguasai: dan menguasai:   dan menguasai: 

 • Mengidentifikasi - faktor pembentuk bangsa  - pelaksanaan demokrasi di - Pancasila sebagai  - penghormatan dan 

 • Menafsirkan data  Indonesia   Indonesia  ideologi terbuka    penegakan HAM 

 • Mengklarifikasi data - masyarakat madani  - pemerintahan yang - Pancasila sebagai  - perwakilan diplomatik 

 • Menyebutkan - sistem pemerintahan   terbuka  sumber nilai   - kewarganegaraan 

 • Menjelaskan - komponen-komponen  - kebebasan pers - Pembukaan  UUD  1945  - Organisasi Internasional 

 • Membandingkan  politik      sebagai   kaidah yang  - perjanjian Internasional 

    - bentuk negara      fundamental      

    - bentuk pemerintahan            
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 Aplikasi  Siswa dapat   Siswa dapat  Siswa  dapat    Siswa dapat 

 • Menerapkan  mengaplikasikan   mengaplikasikan  mengaplikasikan    mengaplikasikan 
 • Menginterpretasikan  pengetahuan dan   pengetahuan dan  pengetahuan dan    pengetahuan dan 
 • Memberi contoh  pemahaman    pemahaman    pemahaman      pemahaman  
  

tentang: 
   

tentang: 
   

tentang: 
     

tentang: 
 

 • Menentukan              
 

- faktor pembentuk bangsa 
 

- pelaksanaan demokrasi di - Pancasila 
 

sebagai 
 

- penghormatan dan  • Mengklasifikasi    
   

Indonesia 
    

Indonesia 
    

ideologi terbuka 
    

penegakan HAM  • Menyajikan               
 

- masyarakat madani 
 

- pemerintahan yang - Pancasila 
 

sebagai 
 

- perwakilan diplomatik        

    - sistem pemerintahan    terbuka     sumber nilai    - kewarganegaraan 

    - komponen-komponen  - kebebasan pers - Pembukaan UUD 1945  - Organisasi Internasional 

      politik          sebagai kaidah yang  - perjanjian Internasional 

    - bentuk negara         fundamental        

    - bentuk pemerintahan                  
                        

            Lingkup Materi         
  

Level Kognitif 
                      

     

Sistem Ketatanegaraan 
   Demokrasi dan    Dasar Negara dan    Hubungan Internasional                

         

Kebebasan Pers 
   

Konstitusi 
    

dan HAM                   

 Penalaran  Siswa  dapat menggunakan   Siswa dapat menggunakan  Siswa dapat menggunakan   Siswa  dapat menggunakan 

 • Menyelesaikan  nalar dalam mengkaji:   nalar dalam mengkaji:  nalar dalam mengkaji:   nalar dalam mengkaji: 

  masalah - faktor pembentuk bangsa  - pelaksanaan demokrasi di - Pancasila  sebagai  - penghormatan dan 

 • Menganalisis   Indonesia     Indonesia     ideologi terbuka     penegakan HAM 

 • Mengaitkan - masyarakat madani  - pemerintahan yang - Pancasila  sebagai  - perwakilan diplomatik 

 • Menerapkan gagasan - sistem pemerintahan    terbuka     sumber nilai    - kewarganegaraan 

 • Prediksi - komponen-komponen  - kebebasan pers - Pembukaan UUD 1945  - Organisasi Internasional 

 • Menyimpulkan   politik          sebagai kaidah yang  - perjanjian Internasional 

    - bentuk negara         fundamental        

    - bentuk pemerintahan                  
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2. Bahasa Indonesia  IPS  
        

Lingkup Materi 

    

            
             

 Level Kognitif   
Membaca 

     Menyunting Kata,  
Menyunting  Ejaan      

Membaca Sastra 
 

Menulis Terbatas 
 

Kalimat, dan 
 

    
Nonsastra 

    
dan Tanda Baca          

Paragraf 
 

            
             

 

 Pengetahuan dan Siswa dapat: Siswa dapat:  Siswa dapat  Siswa dapat:  Siswa dapat:   

 Pemahaman - memaknai - mengidentifikasi  menentukan istilah/  - mengidentifikasi - mengidentifikasi 

 • Mengidentifikasi  istilah/kata  kata yang bermakna kata/ungkapan/    kesalahan   kesalahan   

 • Memaknai - mengidentifikasi  simbolik/majas/ kias peribahasa yang tepat   penggunaan kata  penggunaan ejaan 

    informasi tersurat  dalam karya sastra sesuai konteks   - mengidentifikasi  (judul    

   - menentukan - memaknai isi      kesalahan   sapaan/gelar,   

    kalimat  tidak  padu  tersurat dalam karya      penggunaan  nama geografi, 

    dalam paragraf  sastra       konjungsi   nama diri, kata 
            - mengidentifikasi  tugas)    

             kesalahan  - mengidentifikasi 

             penggunaan  kesalahan   

             kalimat   penggunaan tanda 
                baca    
             

 Aplikasi Siswa dapat: Siswa dapat:  Siswa dapat:   Siswa dapat:  Siswa dapat:   

 • Menginterpretasi - menemukan unsur - menyimpulkan isi  - melengkapi berbagai - menggunakan - menggunakan ejaan 

 • Menangkap  paragraf  tersirat dalam   jenis teks (eksposisi,   istilah dalam - menggunakan tanda 

 • Menggunakan - menemukan inti  cerpen/novel   deskripsi, narasi,   kalimat   baca    

    kalimat  (konflik, sebab   argumentasi)  - menggunakan  kata      

   - menentukan makna  konflik, akibat  - menyusun karya   bentukan (mengisi      

    rujukan  konflik, nilai-nilai)  ilmiah    sesuai kaidah      

   - menyimpulkan isi - menyimpulkan  - menyusun surat   bentukan kata)      

    tersirat dalam teks  hubungan  - melengkapi teks          

      antarbagian   sastra           

      cerpen/novel  - melengkapi teks          

         ulasan           
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         Lingkup Materi          
                    

  Level Kognitif  
Membaca 

        Menyunting Kata,  
Menyunting Ejaan      

Membaca Sastra 
 

Menulis Terbatas 
  

Kalimat, dan 
 

    
Nonsastra 

     
dan Tanda Baca             

Paragraf 
 

                  

 

Penalaran  
• Membandingkan  
• Menunjukkan bukti  
• Menganalisis  
• Menanggapi/ 

Mengomentari  
• Merefleksi  
• Mengevaluasi 

 

Siswa dapat:  
- membandingkan 

isi, pola 
penyajian, dan 
atau bahasa teks  

- menyimpulkan 
perbedaan/persama 

an isi teks  
- membandingkan 

penggunan bahasa 

dan pola penyajian 
beberapa jenis teks 

(berita, eksposisi, 

prosedur, editorial, 

ulasan/resensi)  
- menunjukkan bukti 

suatu simpulan  
- mengomentari isi 

teks 

 

Siswa dapat:  
- membandingkan 

isi, pola penyajian, 

dan bahasa karya 

sastra (berdasarkan 
gaya, tema, unsur)  

- menganalisis 

hubungan 

antarbagian 

karya sastra  
- membuktikan 

simpulan dengan 

data pada karya 
sastra (bukti watak, 

seting, nilai)  
- mengaitkan isi 

dengan kehidupan 

saat ini  
- menilai 

keunggulan/ 

kelemahan karya 

sastra  
- meringkas isi karya 

sastra 

 
 

Siswa dapat:  Siswa dapat: Siswa dapat:  

- mengurutkan  unsur - memperbaiki - memperbaiki  

 teks   kesalahan kesalahan  

- memvariasikan kata penggunaan kalimat penggunaan ejaan 

 yang bermakna - memperbaiki - memperbaiki  

 sama   kesalahan kesalahan  

- memvariasikan penggunaan pengunaan tanda 

 kalimat  yang paragraf baca  

 bertujuan sama - menentukan alasan - menentukan alasan 

- menyusun paragraf dari segi pilihan kesalahan  dari  segi 

 dari beberapa data kata/kalimat dalam ejaan dan tanda baca  
- menggabungkan paragraf 

beberapa kalimat  
dengan konjungsi 

yang sesuai 
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3. Bahasa Inggris  Paket C IPS   
      

Lingkup Materi 
    

          
 

Level Kognitif 
         

   

Fungsi Sosial 
 

Struktur Teks 
  

Unsur Kebahasaan 
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 Pemahaman Siswa dapat mengidentifikasi Siswa dapat  mengidentifikasi  Siswa dapat mengidentifikasi unsur  

 • Mengidentifikasi aspek-aspek fungsi sosial: bagian-bagian dalam teks:   kebahasaan yang terkait dengan isi teks  

 • Menentukan - Topik/isu/masalah - Pandangan, maksud, pendapat  berikut ini:    

    - Tujuan/fungsi/pesan yang menjadi ide utama  - Persamaan kata   

    - Konteks penggunaan (a.l. - Rincian  langkah-langkah,  rincian - Word order    

     tempat, waktu, situasi, peristiwa, rincian deskripsi - Artikel, demonstrative, possessive  

     dsb)  - Referensi makna     pronoun    

    - Peran dan fungsi      - Agreement dan Number   

     pembicara/penulis      - Tense    

    - Peran dan fungsi      - Kata sambung   
     

pendengar/pembaca 
       

          - Preposisi    
               

            - Modal    

               

 Aplikasi Siswa dapat menentukan Siswa dapat menentukan  Siswa dapat menentukan unsur  

 • Menentukan aspekaspek fungsi sosial: bagianbagian dalam teks:   kebahasaan yang terkait dengan isi teks  

 • Menerapkan - Topik/isu/masalah - Pandangan, maksud, pendapat  berikut ini:    

    - Tujuan/fungsi/pesan yang menjadi ide utama  - Persamaan kata   

    - Konteks penggunaan (a.l. - Rincian  langkah-langkah,  rincian - Word order    

     tempat, waktu, situasi, peristiwa, rincian deskripsi - Artikel, demonstrative, possessive  

     dsb)  - Referensi makna     pronoun    

    - Peran dan fungsi      - Agreement dan Number   

     pembicara/penulis      - Tense    

    - Peran dan fungsi      - Kata sambung   

     pendengar/pembaca      - Preposisi    
               

            - Modal    

                

        Lingkup Materi        
  Level Kognitif                 
    

Fungsi Sosial 
 

Struktur Teks 
    

Unsur Kebahasaan 
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Penalaran Siswa   dapat   menyimpulkan Siswa dapat menyimpulkan Siswa   dapat   menyimpulkan   unsur 

• Menyimpulkan aspek-aspek fungsi sosial: bagian-bagian dalam teks: kebahasaan yang terkait dengan isi teks 

• Menganalisis - Topik/isu/masalah - Pandangan, maksud,   pendapat berikut ini: 

  - Tujuan/fungsi/pesan yang menjadi ide utama - Persamaan kata 

  - Konteks penggunaan (a.l. - Rincian  langkah-langkah,  rincian - Word order 

   tempat, waktu, situasi, dsb) peristiwa, rincian deskripsi - Artikel, demonstrative, possessive 

  - Peran dan fungsi - Referensi makna  pronoun 

   pembicara/penulis    - Agreement dan Number 

  - Peran dan fungsi    - Tense 

   pendengar/pembaca    - Kata sambung 
       - Preposisi 

       - Modal 

         

 

Keterangan:  
Jenis teks-teks lisan dan tertulis untuk cakupan materi fungsi sosial dan struktur teks:  

4) Interaksi transaksional/interpersonal tertulis  
5) Fungsional pendek (a.l. Notice, daftar barang, announcement, greeting card, invitation, letter, short message)  
6) Procedure, descriptive, recount, narrative, report, news item, analytical exposition, hortatory exposition, spoof, explanation, discussion, review 
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3. Matematika IPS 
 

Lingkup Materi  
Level Kognitif  

Aljabar  Kalkulus  Statistika dan Peluang  Trigonometri dan Geometri 
 

 Pengetahuan dan  Siswa   dapat memahami   Siswa   dapat memahami Siswa dapat memahami dan   Siswa memahami dan 
 Pemahaman  dan menguasai tentang:   dan menguasai tentang: menguasai tentang:   menguasai tentang: 
 • Mengidentifikasi - aturan bentuk pangkat,   - limit fungsi aljabar - deskripsi data dalam   - perbandingan trigonometri 

 • Menyebutkan   akar, dan logaritma   - turunan fungsi aljabar bentuk tabel, diagram, dan   dalam segitiga siku-siku 

 • Menunjukkan - grafik fungsi kuadrat   - integral tak tentu dan grafik    - fungsi trigonometri 

 • Membandingkan - akar-akar persamaan   tentu  - ukuran pemusatan (mean,   - kedudukan  titik,  garis  dan 

 • Menjelaskan 
- 

kuadrat      median, dan modus)   bidang dalam ruang dimensi 
 • Mengkatagorikan sistem persamaan dan     - ukuran letak (kuartil, desil,   tiga   
   

pertidaksamaan linear 
    

dan persentil) - ukuran 
    

 
• Membedakan 

           

   
dua variabel 

     penyebaran (jangkauan,      
 

• Menentukan 
            

 
- komposisi fungsi 

    simpangan rata-rata,      
 

• Menghitung 
         

 - fungsi invers      varians, dan standar      
              

    - program linear     deviasi)       

    - fungsi linear      - kombinasi       

    - operasi matriks, invers,     - permutasi       

      dan determinan matrik     - peluang kejadian      
      ordo 2 x 2             

    - suku ke-n, jumlah n suku            

      deret aritmetika dan deret            

      geometri             
                

 Aplikasi  Siswa dapat   Siswa dapat Siswa dapat   Siswa dapat 

 • Menentukan  mengaplikasikan   mengaplikasikan mengaplikasikan   mengaplikasikan   

 • Menerapkan  pengetahuan dan   pengetahuan dan pengetahuan dan   pengetahuan dan 
 • Memprediksi  pemahaman    pemahaman  pemahaman    pemahaman tentang: 
  

tentang: 
   

tentang: 
 

tentang: 
   

- fungsi trigonometri  • Menghubungkan         
  

- persamaan kuadrat 
  

- turunan fungsi aljabar -   deskripsi data   dalam 
  

- jarak titik ke garis dan jarak          

     - pertidaksamaan kuadrat   - integral fungsi aljabar bentuk tabel, diagram, dan   titik ke bidang   
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   Level Kognitif        Lingkup Materi       
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Aljabar 

  

Kalkulus 

  

Statistika dan Peluang 

 

Trigonometri dan Geometri         
             

• Menggunakan  - model matematika sistem     grafik   - besar sudut antara garis dan 

• Menyelesaikan  persamaan linear dua    - ukuran pemusatan (mean,  bidang 

 masalah  variabel      median, dan modus)   

   - program linear     - ukuran letak (kuartil, desil,   

   - deret aritmetika dan     dan persentil) - ukuran   

   geometri      penyebaran (jangkauan,   

   - fungsi linear      simpangan rata-rata,   
         varians, dan standar   

         deviasi)    

        - kombinasi    

        - permutasi    

        - peluang kejadian    

Penalaran  Siswa dapat  Siswa dapat Siswa dapat   

• Menganalisis  menggunakan nalar yang  menggunakan nalar yang menggunakan nalar yang   

• Mensintesis  berkaitan dengan:   berkaitan   dengan nilai berkaitan dengan:    

• Mengevaluasi  - fungsi linear   ekstrim  - ukuran pemusatan (mean,   

• Merumuskan  - program linear dan     median, dan modus)   

• Menyimpulkan  penafsirannya     - kombinasi    

• Menjelaskan  - barisan dan deret     - permutasi    

 hubungan konseptual       - peluang kejadian    

 dan informasi faktual            

• Menginterpretasi            
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4. GEOGRAFI 

                       

          Lingkup Materi          
                       

 
Level Kognitif 

     Pembentukan      
Kependudukan 

         
      

Jagadraya, 
  

Fenomena 
    

Informasi 
      

    
Hakekat geografi 

      
dan Lingkungan 

    
Kewilayahan 

 

      
Tatasurya dan 

  
geosfer 

    
Geografi 

   

           
Hidup 

        

       

Bumi 
              

                      

Pengetahuan dan  Siswadapat Siswadapat   Siswadapat  Siswadapat   Siswadapat  Siswa dapat 

Pemahaman  memahami dan memahami dan   memahami dan  memahami dan   memahami dan  memahami  dan 

• Menyebutkan  menguasai: menguasai   menguasai:  menguasai:   menguasai:  menguasai: -  

• Mengidentifikasi  - konsep geografi pembentukan:   - atmosfer  - kependudukan   - peta  pola keruangan 

• Menjelaskan  - pendekatan - Jagadraya   - hidrosfer  - sumberdaya   - penginderaan  - interaksi desakota 

• Memahami  geografi - Tatasurya   - litosfer  alam   jauh  - wilayah dan 

    - prinsip geografi - Bumi sebagai   - biosfer  - lingkungan   - sistem informasi  pewilayahan 

    - aspek geografi  planet      hidup   geografis  - pusat    

             - pembangunan      pertumbuhan 

             berkelanjutan      - negara maju dan 

                   negara    

                   berkembang 
                       

http://www.pkbmharapanbangsa.com/


 

https://www.pkbmharapanbangsa.com  

 

Kisi-Kisi UPK Program Paket C Tahun 2019/2020 
 

 

 

 Aplikasi  Siswa dapat Siswa dapat   Siswa dapat  Siswa dapat  Siswa dapat  Siswa dapat 

 • Mengklasifikasi  mengaplikasikan: menentukan   mengklasifikasi:  mengaplikasi  mengaplikasikan  menentukan 
 • Menentukan  - konsep geografi karakteristik:   - atmosfer  pengetahuan  pengetahuan  karakteristik: 

 • Menggunakan  - pendekatan - Jagadraya   - hidrosfer  untuk    untuk mencari  - pola keruangan 

 • Menyelesaikan  geografi - Tatasurya   - litosfer  mengatasi    informasi  - interaksi desakota 
 • Menerapkan  - prinsip geografi - Bumi sebagai   - biosfer  permasalahan:  dengan    - wilayah dan 
     

- kependudukan 
 

mengunakan: 
 

 • Menghitung  - aspek geografi  planet        pewilayahan         

- sumberdaya 
 

- peta 
   

                  - pusat 
              

alam 
   

- penginderaan 
 

                  pertumbuhan 
              

- lingkungan 
 

jauh 
   

                    

              hidup    - sistem      
                        

           Lingkup Materi          
                        

  
Level Kognitif 

     Pembentukan      
Kependudukan 

        
       

Jagadraya, 
  

Fenomena 
    

Informasi 
    

     
Hakekat geografi 

      
dan Lingkungan 

    
Kewilayahan 

 

       
Tatasurya dan 

  
geosfer 

    
Geografi 

   

            
Hidup 

      

        

Bumi 
             

                       

              - pembangunan  informasi  - negara maju dan 

              berkelanjutan  geografis  negara 

                      berkembang 
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Penalaran Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa  dapat Siswa dapat 

• Membandingkan menganalisis: menganalisis: menganalisis memprediksi menganalisis membedakan 

• Memprediksi - konsep geografi - Jagadraya fenomena permasalahan dan informasi kewilayahan: 

• Membuktikan - pendekatan - Tatasurya geosfer: upaya  geografi - pola keruangan 

• Mengkombinasi geografi - Bumi sebagai - atmosfer mengatasinya   di dari: - interaksi desakota 

• Menganalisis - prinsip geografi  planet - hidrosfer bidang:  - peta - wilayah dan 
  - aspek geografi   - litosfer - kependudukan - penginderaan pewilayahan 
     - biosfer - sumberdaya  jauh - pusat 

      alam  - sistem pertumbuhan 

      - lingkungan   informasi - negara maju dan 

      hidup   geografis negara 

      - pembangunan   berkembang 
      berkelanjutan    
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Ekonomi  
          

Lingkup Materi 

       

                 
                  

 Level Kognitif      Konsep   Manajemen   
Akuntansi 

  
Akuntansi 

 
    

Konsep Ekonomi 
  

Pembangunan 
  

Perekonomian 
     

          
Perusahaan Jasa 

  
Perusahaan Dagang 

 
          

Internasional 
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Pengetahuan 

dan Pemahaman  
• Mendeskripsikan  
• Menjelaskan  
• Menentukan  
• Mengidentifikasi  
• Menyebutkan  
• Menunjukkan  
• Membandingkan  
• Membedakan  
• Memberi contoh 

 

Siswa dapat 

memahami dan 
menguasai 

tentang:  
- kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas 

dengan kelangkaan 

sumber daya  
- masalah pokok 

ekonomi  
- sistem ekonomi dan 

kegiatan ekonomi 

konsumen dan 

produsen  
- permintaan 

penawaran dan 

harga 
keseimbangan  

- pasar out put dan 
pasar in put 

 
 

Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat 

memahami dan memahami dan memahami dan memahami dan 

menguasai  menguasai  menguasai  menguasai  

tentang:  tentang:  tentang:  tentang:  

- masalah yang - globalisasi dan - akuntansi sebagai - jurnal khusus 

 dihadapi   masalah-masalah  sistem informasi - buku besar utama 

 pemerintah dalam  dalam perdagangan - persamaan dasar - buku besar 

 ekonomi   internasional  akuntansi dan  pembantu  

- ekonomi mikro - valuta asing  mekanisme debit - harga pokok 

 dan makro  - neraca pembayaran  dan kredit   penjualan  

- pendapatan   dan devisa  - jurnal umum - jurnal penyesuaian 

 nasional  - manajemen - buku besar  - kertas kerja 

- pendapatan  - badan usaha dan - jurnal penyesuaian - laporan keuangan 

 perkapitan   koperasi  - kertas kerja  perusahaan dagang 

- indeks harga dan    - laporan keuangan - jurnal penutup 

 inflasi      perusahaan jasa - posting akhir 

- konsumsi,        - neraca saldo setelah 
 

tabungan, dan 
      

        penutupan   

investasi 
         

            
- uang dan 

perbankan  
- kebijakan moneter  
- ketenagakerjaan 

dan dampaknya 

terhadap 

 

Level Kognitif Lingkup Materi 
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   Konsep  Manajemen  
Akuntansi 

  
Akuntansi  

Konsep Ekonomi 
 

Pembangunan 
 

Perekonomian 
   

    
Perusahaan Jasa 

  
Perusahaan Dagang      

Internasional 
   

          
            

pembangunan 

ekonomi 

- APBN dan APBD  
- pasar modal 

 

Aplikasi Siswa dapat Siswa  dapat Siswa  dapat Siswa dapat Siswa  dapat 

• Menerapkan mengaplikasikan mengaplikasikan mengaplikasikan mengaplikasikan mengaplikasikan 

• Menginterpretasikan pemahaman tentang: pemahaman tentang: pemahaman tentang: pemahaman tentang: pemahaman tentang: 

• Memprediksi - kegiatan ekonomi - masalah-masalah - perubahan kurs - mencatat transaksi - menginterpretasika n 

• Menghitung  konsumen dan  makro dan mikro  rupiah terhadap  ke jurnal umum  jurnal khusus 
 

produsen dalam - pendapatan 
 

berbagai macam - memposting   jurnal - memposting 
 

ke       

    aliran pendapatan  nasional dan  valuta asing   umum ke Buku  Buku besar utama 

    (circular flow)  pendapatan - neraca    Besar   dan buku besar 

   - permintaan,   perkapita dengan  pembayaran dan - mengiterpretasi  pembantu   

    penawaran dan  beberapa   devisa    jurnal penyesuaian - menghitung harga 

    harga keseimbangan  pendekatan     - menyusun rencana  pokok penjualan 

    (secara matematis  perhitungan      kerja  - menginterpretasika n 
    dan grafis)  - perhitungan indeks     - menyusun laporan  jurnal penyesuaian 
   

- pemecahan masalah 
 

harga, inflasi  dan 
    

- menyusun kertas          keuangan  

    ekonomi dalam  pertumbuhan      Perusahaan Jasa  kerja    
    sistem ekonomi  ekonomi         - menyusun laporan 

   - pemecahan masalah - fungsi konsumsi,         keuangan   
    pasar out put dan  fungsi  tabungan        - menginterpretasika n     

pasar in put 
  

dan 
 

fungsi 
       

               jurnal penutup        
investasi serta 

        

              

- posting   akhir   dari        perhitungan        
               

jurnal penutup                   
                 

               |   
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Lingkup Materi 

      

                
                  

  Level Kognitif     Konsep  Manajemen  
Akuntansi 

 
Akuntansi     

Konsep Ekonomi 
 

Pembangunan 
 

Perekonomian 
  

       
Perusahaan Jasa 

 
Perusahaan Dagang           

Internasional 
  

                

                - menyusun neraca 

                saldo setelah 

                penutupan 
                 

 Penalaran  Siswa dapat  Siswa dapat  Siswa dapat  Siswa dapat  Siswa dapat 
 • Menganalisis  menggunakan nalar  menggunakan  menggunakan  menggunakan  menggunakan  nalar 
 • Mensintesis  dalam   nalar dalam   nalar dalam   nalar dalam  dalam  
  

Menyelesaikan 
 

Menyelesaikan 
 

Menyelesaikan 
 

Menyelesaikan 
  

 • Mengevaluasi      Menyelesaikan 
  

masalah tentang 
 

masalah tentang 
 

masalah tentang 
 

masalah tentang 
 

 • Menyelesaikan      masalah tentang 
  

jenisjenis   elastisitas 
 

pendapatan 
  

hubungan badan 
 

menganalisis 
 

  masalah       menganalisis laporan    

permintaan (harga, 
 

perkapita 
  

usaha, koperasi dan 
 
laporan keuangan 

 

  Menyimpulkan       keuangan  
      

permasalahannya 
 

perusahaan jasa dan 
  

 
• Menjelasakan 

 
silang dan 

      
perusahaan dagang          

permasalahannya 
 

  hubungan konseptual  pendapatan) dan           
               

  dan informasi faktual  penawaran              
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6. Sosiologi  
        

Lingkup Materi 

     

             
                 

 Level Kognitif   
Konsep dan Objek Kajian 

  Kehidupan  sosial,   Masyarakat      
      

permasalahan  dan 
  

Multikultural dan 
  

Penelitian Sosial 
 

     
Sosiologi 

       

       

solusinya 
  

Perubahan Sosial 
     

               

Pengetahuan dan  Siswa dapat memahami dan   Siswa dapat memahami dan  Siswa dapat memahami dan  Siswa dapat memahami dan 

Pemahaman  menguasai tentang: - konsep   menguasai tentang:  menguasai tentang:    menguasai tentang: 

• Menjelaskan  dasar sosiologi   - nilai dan norma  - masyarakat multikultural  - jenis-jenis penelitian 

• Menentukan - objek sosiologi   - sosialisasi dan perilaku  - perubahan sosial    - prosedur dan metode 

• Mengkategorikan - fungsi dan manfaat   menyimpang  - globalisasi    penelitian 

• Membedakan   sosiologi   - struktur sosial      - pendekatan penelitian 

• Memberi contoh      - diferensiasi sosial      - data penelitian 
        - kelompok sosial      - teknik pengumpulan data 

        - mobilitas sosial        

        - konflik dan integrasi sosial        

        - lembaga sosial        
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 Aplikasi  Siswa dapat  Siswa  dapat   Siswa dapat    Siswa dapat 

 • Menghubungkan  mengaplikasikan  mengaplikasikan    mengaplikasikan    mengaplikasikan 
 • Menerapkan  pengetahuan dan  pengetahuan dan   pengetahuan dan    pengetahuan dan 
 • Menginterpretasi  pemahaman tentang  pemahaman tentang:   pemahaman     pemahaman    
  

interaksi sosial   antar 
 

- nilai dan norma 
   

tentang: 
     

tentang: 
   

 • Mengidentifikasi              
  

individu, kelompok, dan 
 

- hubungan sosialisasi - hubungan 
   

- penentuan topik penelitian  • Menentukan      
  

antar kelompok dengan 
  

dengan 
 

perilaku 
  

antarkelompok dalam - perumusan masalah          

    konsep dasar sosiologi   menyimpang      masyarakat      penelitian    

       - pengaruh struktur sosial   multikultural    - rancangan penelitian 

        dan deferensiasi sosial - menciptakan      (jenis dan data penelitian, 
        terhadap kehidupan   masyarakat      sampel penelitian, 
          

multikultural 
 

yang 
  

        masyarakat di berbagai       instrumen penelitian, dan 
           

harmonis 
      

                     teknik analisis data              

- proses dan dampak 
  

                   

               perubahan  sosial       

               terhadap           
                         

           Lingkup Materi           
                          

  Level Kognitif  
Konsep dan Objek Kajian 

  Kehidupan sosial,   Masyarakat          
      

permasalahan  dan 
   

Multikultural dan 
   

Penelitian Sosial 
 

     
Sosiologi 

         

       

solusinya 
     

Perubahan Sosial 
       

                    

        bidang      kehidupan masyarakat   penelitian)    

       - mobilitas sosial dan  - perubahan sosial di tengah-       

        dinamika kelompok sosial   tengah pengaruh         

       - terjadinya      globalisasi          

        permasalahanpermasalahan              

        sosial dan dampaknya              

        terhadap  kehidupan              

        masyarakat di berbagai              

        bidang                 
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      - lembaga sosial        

          

Penalaran Siswa dapat menggunakan Siswa dapat menggunakan Siswa  dapat menggunakan Siswa  dapat  menggunakan 

• Membandingkan nalar dalam mengkaji nalar dalam mengkaji:  nalar dalam mengkaji: nalar dalam mengkaji: 

• Menyimpulkan gejalagejala sosial   yang - permasalahan sosial dalam - pemecahan masalah yang - kesesuaian jenis penelitian 

• Merumuskan terjadi dalam masyarakat  masyarakat  yang  muncul  sebagai dampak  dengan data penelitian 

• Menganalisis dengan  menggunakan  berpotensi menimbulkan  keanekaragaman  - keunggulan dan 

• Mensintesis konsep dasar    konflik sosial   masyarakat multikultural  kelemahan instrumen 
sosiologi 

      

• Mengevaluasi   - pemecahan masalah sosial - masyarakat multikultural  pengumpulan data 
     

dalam masyarakat 
  

dalam bingkai NKRI - pengolahan data • Memprediksi        
    

- peran lembaga sosial - tantangan masa depan 
 

penelitian • Menyelesaikan      
     

dalam Menyelesaikan 
 

bangsa 
 

dalam - interpretasi data hasil  masalah        

       masalah sosial dalam  menghadapi globalisasi  penelitian 

       masyarakat       - penyusunan laporan hasil 
                penelitian 

               - manfaat hasil penelitian 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Bahasa Inggris   
      

Lingkup Materi 
    

          
 

Level Kognitif 
         

   

Fungsi Sosial 
 

Struktur Teks 
  

Unsur Kebahasaan 
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 Pemahaman Siswa dapat mengidentifikasi Siswa dapat  mengidentifikasi  Siswa dapat mengidentifikasi unsur  

 • Mengidentifikasi aspek-aspek fungsi sosial: bagian-bagian dalam teks:   kebahasaan yang terkait dengan isi teks  

 • Menentukan - Topik/isu/masalah - Pandangan, maksud, pendapat  berikut ini:    

    - Tujuan/fungsi/pesan yang menjadi ide utama  - Persamaan kata   

    - Konteks penggunaan (a.l. - Rincian  langkah-langkah,  rincian - Word order    

     tempat, waktu, situasi, peristiwa, rincian deskripsi - Artikel, demonstrative, possessive  

     dsb)  - Referensi makna     pronoun    

    - Peran dan fungsi      - Agreement dan Number   

     pembicara/penulis      - Tense    

    - Peran dan fungsi      - Kata sambung   
     

pendengar/pembaca 
       

          - Preposisi    
               

            - Modal    

               

 Aplikasi Siswa dapat menentukan Siswa dapat menentukan  Siswa dapat menentukan unsur  

 • Menentukan aspekaspek fungsi sosial: bagianbagian dalam teks:   kebahasaan yang terkait dengan isi teks  

 • Menerapkan - Topik/isu/masalah - Pandangan, maksud, pendapat  berikut ini:    

    - Tujuan/fungsi/pesan yang menjadi ide utama  - Persamaan kata   

    - Konteks penggunaan (a.l. - Rincian  langkah-langkah,  rincian - Word order    

     tempat, waktu, situasi, peristiwa, rincian deskripsi - Artikel, demonstrative, possessive  

     dsb)  - Referensi makna     pronoun    

    - Peran dan fungsi      - Agreement dan Number   

     pembicara/penulis      - Tense    

    - Peran dan fungsi      - Kata sambung   

     pendengar/pembaca      - Preposisi    
               

            - Modal    

                

        Lingkup Materi        
  Level Kognitif                 
    

Fungsi Sosial 
 

Struktur Teks 
    

Unsur Kebahasaan 
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Penalaran Siswa   dapat   menyimpulkan Siswa dapat menyimpulkan Siswa   dapat   menyimpulkan   unsur 

• Menyimpulkan aspek-aspek fungsi sosial: bagian-bagian dalam teks: kebahasaan yang terkait dengan isi teks 

• Menganalisis - Topik/isu/masalah - Pandangan, maksud,   pendapat berikut ini: 

  - Tujuan/fungsi/pesan yang menjadi ide utama - Persamaan kata 

  - Konteks penggunaan (a.l. - Rincian  langkah-langkah,  rincian - Word order 

   tempat, waktu, situasi, dsb) peristiwa, rincian deskripsi - Artikel, demonstrative, possessive 

  - Peran dan fungsi - Referensi makna  pronoun 

   pembicara/penulis    - Agreement dan Number 

  - Peran dan fungsi    - Tense 

   pendengar/pembaca    - Kata sambung 
       - Preposisi 

       - Modal 

         

 

Keterangan:  
Jenis teks-teks lisan dan tertulis untuk cakupan materi fungsi sosial dan struktur teks:  

4) Interaksi transaksional/interpersonal tertulis  
5) Fungsional pendek (a.l. Notice, daftar barang, announcement, greeting card, invitation, letter, short message)  
6) Procedure, descriptive, recount, narrative, report, news item, analytical exposition, hortatory exposition, spoof, explanation, discussion, review 
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