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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
UJIAN SEKOLAH 

TAHUN PELAJARAN 2007-2008 
 
 
 
Provinsi                :   DKI Jakarta 
Satuan Pendidikan         :   SMA 
Mata Pelajaran               :   Sejarah 
Program/Bidang studi    :   IPA 

 
 

No Standar Kompetensi 
Lulusan 

URAIAN KOMPETENSI BENTUK TES 

1. Menjelaskan ruang 
lingkup ilmu sejarah 

 

Menjelaskan pengertian sejarah tertulis 

2. Menggunakan prinsip-
prinsip dasar penelitian 
sejarah 

Mendeskripsikan langkah-
langkah dalam penelitian sejarah 
(heuristik, verifikasi, 
interpretasi, dan historiografi) 

tertulis 

3. Mendeskripsikan tradisi 
sejarah dalam masyarakat 
Indonesia masa praaksara 
dan masa aksara 

Mengidentifikasi tradisi 
masyarakat praaksara dan 
masyarakat masa aksara di 
Indonesia dalam mewariskan 
masa lalunya 

tertulis 

4. Menganalisis kehidupan 
awal masyarakat di 
Indonesia meliputi 
peradaban awal, asal-usul 
dan persebaran manusia di 
Indonesia 

Mengidentifikasi perkembangan 
teknologi masa peradaban awal 
masyarakat Indonesia 

tertulis 

5. Menganalisis 
perkembangan masa 
negara-negara tradisional 
yang meliputi masa Hindu-
Budha, Islam di Indonesia. 

Mendeskripsikan pengaruh 
Hindu-Budha, Islam dalam 
arsitektur/seni bangun di 
Indonesia 

tertulis 

6. Membandingkan 
perkembangan masyarakat 
Indonesia di bawah 
penjajahan dari masa 
VOC, pemerintahan 
Hindia Belanda,Inggris 
sampai pemerintahan 
pendudukan Jepang 

Mendeskripsikan proses 
kelahiran dan perkembangan 
nasionalisme dan terbentuknya 
negara kebangsaan Indonesia 

tertulis 

7. Merekonstruksi 
perkembangan masyarakat 
Indonesia sejak 

Menjelaskan perjuangan bangsa 
Indonesia dalam 

tertulis 



2008@Kurikulum dan Sistem Pengujian SMA Dikmenti DKI Jakarta                                                55 

No Standar Kompetensi 
Lulusan 

URAIAN KOMPETENSI BENTUK TES 

Proklamasi Kemerdekaan 
sampai dengan periode 
Demokrasi terpimpin 

mempertahankan kemerdekaan 

8 Menganalisis pergantian 
pemerintahan dari masa 
demokrasi terpimpin 
sampai lahirnya Orde Baru 

Menjelaskan kebijakan politik 
pemerintah Indonesia 
(ekonomi,politik,sosial,) pada 
masa demokrasi terpimpin 

tertulis 

9 Merekonstruksi 
perjuangan bangsa 
Indonesia sejak masa 
proklamasi sampai masa 
reformasi 

Mengidentifikasi perkembangan 
teknologi pada masa 
pemerintahan Orde Baru 

tertulis 

10 

 

 

 

Menganalisis 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
dan hubungannya dengan 
perang dunia II dan perang 
dingin 

Menjelaskan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
dunia pada masa berlangsungnya 
Perang Dingin 

tertulis 

 

 

 

 

11 Menganalisis 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
pada abad 20 sampai 
sekarang dan peristiwa 
muthakir di dunia 

Menjelaskan kondisi Indonesia 
dalam perkembangan ilmu dan 
teknologi pada abad 20 

tertulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


