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KISI-KISI SOAL SELEKSI PPG SM3T 2015 

MATA UJI: PENDIDIKAN SEJARAH 

 

Standar Kompetensi Guru 
Kompetensi 

Kompetensi Inti Guru Kompetensi Guru Mapel 

Menguasai materi, 

struktur, konsep,dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran Sejarah 

 

Menguasai hakikat struktur 

keilmuan, ruang lingkup, 

dan objek Sejarah. 

 

1. Menjelaskan pengertian dan hakikat 

sejarah. 

2. Mengidentifikasi unsur-unsur sejarah. 

3. Mendeskripsikan ruang lingkup kajian 

sejarah. 

4. Mengidentifikasi sumber-sumber 

sejarah. 

5. Mengidentifikasi fakta sejarah 

Memahami pendekatan-

pendekatan Sejarah dan 

ilmu-ilmu sosial dalam 

sejarah. 

1. Menganalisis konsep berpikir kronologis 

(diakronik) dan sinkronik.  

2. Menerapkan langkah-langkah penelitian 

sejarah. 

3. Menerapkan kemampuan menulis 

ceritera sejarah berdasarkan tahap- 

tahap penulisan sejarah.  

4. Menjelaskan ilmu-ilmu bantu sejarah. 

5. Menerapkan konsep-konsep ilmu sosial 

dalam merekonstruksi peristiwa 

sejarah. 

Menguasai materi Sejarah 

secara luas dan mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menjelaskan corak kehidupan 

masyarakat pada zaman praaksara. 

2. Menganalisis asal-usul nenek moyang 

bangsa Indonesia (Proto, Deutero 

Melayu dan Melanesoid). 

3. Menganalisis berdasarkan tipologi hasil 

budaya Praaksara Indonesia termasuk 

yang berada di lingkungan terdekat.  

4. Menganalisis berbagai teori tentang 

proses masuk dan berkembangnya 

agama dan kebudayaan Hindu-Buddha 

di Indonesia. 
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5. Menganalisis karakteristik kehidupan 

masyarakat, pemerintahan, dan 

kebudayaan pada masa Kerajaan 

Hindu-Buddha di Indonesia serta 

menunjukkan contoh bukti-bukti yang 

masih berlaku pada kehidupan 

masyarakat Indonesia masa kini.  

6. Menganalisis berbagai teori tentang 

proses masuk dan berkembangnya 

agama dan kebudayaan Islam di 

Indonesia. 

7. Menganalisis karakteristik kehidupan 

masyarakat, pemerintahan dan 

kebudayaan pada masa kerajaan-

kerajaan Islam di Indonesia dan 

menunjukan contoh bukti-bukti  

8. yang masih berlaku pada kehidupan 

masyarakat Indonesia masa kini 

9. Menganalisis perubahan, dan 

keberlanjutan dalam peristiwa sejarah 

pada masa penjajahan asing di 

Indonesia. 

10. Menganalisis proses masuk dan 

perkembangan penjajahan bangsa 

Barat (Portugis, Belanda, Inggris) di 

Indonesia. 

11. Menganalisis strategi perlawanan 

bangsa Indonesia terhadap penjajahan 

bangsa Barat di Indonesia sebelum dan 

sesudah abad ke-20. 

12. Menganalisis persamaan dan 

perbedaan pendekatan dan strategi 

pergerakan nasional di Indonesia pada 

masa awal kebangkitan nasional, 

Sumpah Pemuda dan sesudahnya 

sampai dengan Proklamasi 

Kemerdekaan. 

13. Menganalisis peran tokoh-tokoh 

nasional dan daerah dalam perjuangan 

menegakkan negara Republik 

Indonesia. 

14. Menganalisis dampak politik, budaya, 
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sosial-ekonomi dan pendidikan pada 

masa penjajahan Barat dalam 

kehidupan bangsa Indonesia masa kini. 

15. Menganalisis peristiwa proklamasi 

kemerdekaan dan maknanya bagi 

kehidupan sosial, budaya, ekonomi, 

politik dan pendidikan bangsa 

Indonesia. 

16. Menganalisis peristiwa pembentukan 

pemerintahan pertama Republik 

Indonesia dan maknanya bagi 

kehidupan kebangsaan Indonesia masa 

kini. 

17. Menjelaskan peran Bung Karno dan 

Bung Hatta sebagai proklamator serta 

tokoh-tokoh proklamasi lainnya. 

18. Menganalisis perubahan dan 

perkembangan politik masa awal 

kemerdekaan.  

19. Menganalisis perjuangan bangsa 

Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari 

ancaman Sekutu dan Belanda. 

20. Mengevaluasi upaya bangsa Indonesia 

dalam menghadapi ancaman 

disintegrasi bangsa terutama dalam 

bentuk pergolakan dan pemberontakan 

(antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, 

APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, 

G-30-S/PKI). 

21. Mengevaluasi peran tokoh Nasional dan 

Daerah yang berjuang 

mempertahankan keutuhan negara dan 

bangsa Indonesia pada masa 1948 – 

1965. 

22. Mengevaluasi perkembangan 

kehidupan politik dan ekonomi bangsa 

Indonesia   

23. pada masa Demokrasi Liberal. 

24. Mengevaluasi perkembangan 

kehidupan politik dan ekonomi bangsa 

Indonesia pada masa Demokrasi 
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Terpimpin. 

25. Mengevaluasi kehidupan politik dan 

ekonomi bangsa Indonesia pada masa 

Orde Baru. 

26. Mengevaluasi kehidupan politik dan 

ekonomi bangsa Indonesia pada masa 

awal Reformasi. 

27. Mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa 

dan tokoh masyarakat dalam 

perubahan politik dan ketatanegaraan 

Indonesia. 

28. Menjelaskan kontribusi bangsa 

Indonesia dalam perdamaian dunia 

diantaranya : ASEAN, Non Blok, dan 

Misi Garuda. 

29. Mensintesis perubahan demokrasi 

Indonesia dari tahun 1950 sampai 

dengan era Reformasi. 

Menunjukkan manfaat 

mata pelajaran Sejarah 

1. Membandingkan nilai-nilai sejarah 

dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Menjelaskan kegunaan sejarah dalam 

kehidupan sehari- hari 

 


