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KELAS: XI 
 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap 

spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi 
tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/ 

atau ekstrakurikuler. 
 
Rumusan Kompetensi  Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial 
adalah “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai 
melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, 

pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata 
pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa.  
 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  
proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 
guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. 

 
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai 

berikut, yaitu siswa mampu: 
 

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) 

3. memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

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

mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 

 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 menganalisis kerajaan-kerajaan 
maritim Indonesia pada masa 
Hindu dan Buddha dalam sistem 
pemerintahan, sosial, ekonomi, dan 
kebudayaan serta pengaruhnya 
dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia pada masa kini 

 

4.1 menyajikan hasil analisis tentang 
kerajaan-kerajaan maritim 
Indonesia pada masa Hindu dan 
Buddha dalam sistem 
pemerintahan, sosial, ekonomi, dan 
kebudayaan serta pengaruhnya 
dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia pada masa kini dalam 
bentuk tulisan dan/atau media lain 
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KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.2 menganalisis kerajaan-kerajaan 
maritim Indonesia pada masa Islam 
dalam sistem pemerintahan, sosial, 
ekonomi, dan kebudayaan  serta 
pengaruhnya dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia pada masa 
kini 

 

4.2 menyajikan hasil analisis tentang 
kerajaan-kerajaan maritim 
Indonesia pada masa Islam dalam 
sistem pemerintahan, sosial, 
ekonomi, dan kebudayaan serta 
pengaruhnya dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia pada masa 
kini dalam bentuk tulisan dan/atau 
media lain 

3.3 menganalisis pemikiran-pemikiran 
yang melandasi peristiwa-peristiwa 

penting di Eropa antara lain 
Renaissance, Merkantilisme, 
Reformasi Gereja, Aufklarung, 
Revolusi Industri dan pengaruhnya 
bagi kehidupan bangsa Indonesia 
serta bangsa lain di dunia pada 
masa kini 

 

4.3 membuat karya tulis tentang 
pemikiran-pemikiran yang 

melandasi peristiwa-peristiwa 
penting di Eropa antara lain 
Renaissance, Merkantilisme, 
Reformasi Gereja, Aufklarung, 
Revolusi Industri dan pengaruhnya 
bagi kehidupan bangsa Indonesia 
dan bangsa lain di dunia pada 
masa kini 

3.4 menganalisis pemikiran-pemikiran 
yang melandasi revolusi-revolusi 
besar dunia (Amerika, Perancis, 
Cina, Rusia, dan Indonesia) dan 
pengaruhnya bagi kehidupan umat 
manusia pada masa kini 

 

4.4 menyajikan hasil analisis tentang 
pemikiran-pemikiran yang 
melandasi revolusi-revolusi besar 
dunia (Amerika, Perancis, Cina, 
Rusia, dan Indonesia) dan 
pengaruhnya bagi umat manusia 
pada masa kini dalam bentuk 
tulisan dan/atau media lain 

3.5 menganalisis hubungan 
perkembangan paham-paham besar 
seperti demokrasi, liberalisme, 
sosialisme, nasionalisme, Pan 
Islamisme dengan gerakan 
nasionalisme di Asia-Afrika 

 

4.5 menyajikan hasil analisis tentang  
hubungan perkembangan paham-
paham besar seperti demokrasi, 
liberalisme, sosialisme, 
nasionalisme, Pan Islamisme 
dengan gerakan nasionalisme di 
Asia-Afrika dalam bentuk tulisan 
dan/atau media lain 

3.6 menganalisis pengaruh Perang 
Dunia I dan Perang Dunia II 
terhadap kehidupan politik global 
(LBB dan PBB) 

 

4.6 menyajikan hasil analisis tentang 
pengaruh Perang Dunia I dan 
Perang Dunia II terhadap 
kehidupan politik global (LBB dan 
PBB) dalam bentuk tulisan 
dan/atau media lain 

3.7 menganalisis respon bangsa 
Indonesia terhadap imperialisme 
dan kolonialisme dalam bidang 
politik (organisasi pergerakan), 
ekonomi (bentuk perlawanan 
terhadap praktik monopoli), sosial-
budaya (karya seni dan sastra), dan 
pendidikan (Taman Siswa, Kayu 
Tanam) 

4.7 menyajikan hasil analisis respon 
bangsa Indonesia terhadap 
imperialisme dan kolonialisme 
dalam bidang politik, ekonomi, 
sosial-budaya, dan pendidikan 
dalam bentuk tulisan dan/atau 
media lain 
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KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.8 menganalisis akar-akar 
nasionalisme Indonesia dan 
pengaruhnya pada masa kini 

 

4.8 menyajikan hasil telaah tentang 
akar-akar nasionalisme Indonesia 
dan pengaruhnya bagi masa kini 
dalam bentuk tulisan dan/atau 
media lain 

3.9 menganalisis akar-akar demokrasi 
di Indonesia dan perkembangan-
nya pada masa kini 

 

4.9 menyajikan hasil telaah tentang 
akar-akar demokrasi di Indonesia 
dan perkembangannya pada masa 
kini dalam bentuk tulisan dan/atau 
media lain 

3.10 menganalisis persamaan dan 
perbedaan tentang strategi 
pergerakan nasional 

 

4.10 mengolah informasi tentang 
persamaan dan perbedaan strategi 
pergerakan nasional dan 
menyajikannya dalam bentuk cerita 
sejarah 

3.11 menganalisis kehidupan bangsa 
Indonesia di bidang sosial, 
ekonomi, budaya, militer, dan 
pendidikan pada zaman 
pendudukan Jepang 

4.11 menyusun cerita sejarah tentang 
kehidupan bangsa Indonesia di 
bidang sosial, ekonomi, budaya, 
militer, dan pendidikan pada zaman 
pendudukan Jepang 

3.12 menganalisis pemikiran dalam 
Piagam PBB, Proklamasi 17 
Agustus 1945, dan perangkat 
kenegaraan serta maknanya bagi 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara pada masa kini 

4.12 menyajikan hasil analisis tentang 
pemikiran dalam Piagam PBB, 
Proklamasi 17 Agustus 1945, dan 
perangkat kenegaraan serta 
maknanya bagi kehidupan 
berbangsa dan bernegara pada 
masa kini dalam bentuk tulisan 
dan/atau media lain 

 
 


