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No. Kompetensi Dasar Indikator 

1. Menganalisis kemunculan dan 

perkembangan kebudayaan pada masa 

pra-aksara 

 Menjelaskan pengaruh lingkungan alamterhadap kehidupan manusia masa pra-aksara. 

 Menganalisis jenis-jenis serta ciri-ciri manusia purba masa pra-aksara. 

 Menguraikan perkembangan kebudayaan pada masa pra-aksara. 

 Menganalisis kehidupan pada masa pra-aksara dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. 

2. Merekonstruksi perkembangan 

Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara 
 Menganalisis teori-teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. 

 Menyimpulkan suatu keterangan atau pernyataan yang merujuk pada suatu kerajaan Hindu-

Buddha. 

 Menganalisis prasasti yang ditemukan di Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. 

 Menganalisis kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan kepercayaan pada masa 

pemerintahan kerajaan Hindu- Buddha. 

 Menjelaskan struktur birokrasi kerajaan Majaphit pada masa Hindu-Buddha. 

 Menganalisis penyebab keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. 

3. Menganalisis islamisasi dan peran serta 

kerajaan Islam dalam penyebaran Islam 

di Nusantara 

 Menganalisis hipotesis dan bukti-bukti awal proses islamisasi di Nusantara. 

 Mengidentifikasi bentuk-bentuk tradisi Islam pada masa kerajaan Islam. 

 Menjelaskan akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal. 

 Mendeskripsikan perkembangan kerajaan Islam di Nusantara. 

 Menjelaskan bukti sejarah kerajaan Islam di Nusantara. 

 Menganalisis sebab runtuhnya kerajaan Islam di Nusantara. 

4. Menganalisis perjalanan bangsa 

Indonesia pada masa kolonial dan 

tumbuhnya Pergerakan Kebangsaan 

Indonesia 

 Menjelaskan faktor-faktor penyebab kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. 

 Menganalisis interaksi awal bangsa Barat dengan masyarakat Indonesia. 

 Menjelaskan kebijakan pemerintah VOC di Nusantara. 

 Mendeskripsikan kebijakan politik, ekonomi, sosial dan budaya pada masa kolonial. 

 Mendeskripsikan pengaruh pemerintahan kolonial terhadap masyarakat Indonesia. 

 Menjelaskan sebab-sebab perlawanan daerah dari bangsa Indonesia terhadap kekuasaan 
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kolonial. 

 Menguraikan faktor-faktor penyebab munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia. 

 Menguraikan organisasi-organisasi dan tokoh yang terlibat dalam  pergerakan Indonesia 

pada masa kolonial. 

 Menjelaskan reaksi pemerintah kolonial terhadap organisasi pergerakan kebangsaan 

Indonesia. 

 Menguraikan peran organisasi pergerakan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. 

5. Menganalisiskebijakan pemerintahan 

Indonesia pasca kemerdekaan hingga 

reformasi 

 Menganalisis kebijakan pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer. 

 Menganalisis kebijakan pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. 

 Menganalisis kebijakan pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru. 

 Menganalisis kebijakan pemerintahan Indonesia pada masa Reformasi. 

 Menganalisis peran Indonesia di dunia Internasional. 

6. Menganalisis peran pemuda dalam 

sejarah bangsa Indonesia 
 Menganalisis peran pemuda dalam organisasi pergerakan nasional. 

 Menganalisis peran pemuda pada masa pra-kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. 

 Menganalisis peran pemuda pada masa pemerintahan Orde Lama. 

 Menganalisis peran pemuda pada masa Orde Baru. 

 Menganalisis peran pemuda pada masa Reformasi. 

7. Menganalisis pelaksanaan Pemilihan 

Umum (Pemilu) di Indonesia  
 Menganalisis pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pada masa Orde Lama. 

 Menganalisis pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pada masa Orde Baru. 

 Menganalisis pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pada masa Reformasi. 

 

 


