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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Sosial
KURIKULUM : 2006

Level Kognitif
Lingkup Materi

Kehidupan dan Kelompok
Sosial Manusia

Proses Kebangkitan
Nasional Dasar Ilmu Ekonomi Struktur Sosial

Kesamaan dan
Keberagaman Budaya

Pengetahuan dan
Pemahaman
- Mendeskripsikan
- Mengidentifikasi

Siswa mampu
mendeskripsikan:
 Tentang Bentuk-bentuk

interaksi sosial
 Sosialisasi sebagai

proses pembentukan
kepribadian

 kelompok sosial dalam
masyarakat multikultural

 perkembangan kelompok
sosial dalam masyarakat
multikultral

Siswa mampu
mendeskripsikan:
 Perkembangan

kolonialisme dan
imperialisme barat

 Kesadaran, nasional,
identitas indonesia dan
pergerakan kebangsaan
Indonesia

Siswa mampu
mendeskripsikan tentang
 Kebutuhan manusia,

Sumber daya ekonomi
yang langka, dan
kebutuhan ekonomi
yang tidak terbatas

 Masalah pokok
ekonomi

 Kegiatan ekonomi,
prinsip dan pelaku-
pelakunya

 Perilaku Produsen,
konsumen, dan
Permintaan penawaran

 Elastisitas harga,
keseimbangan dan
Bentuk pasar barang
dan jasa

Siswa mampu:
 Mendeskripsikan

o bentuk-bentuk
struktur social

o struktur sosial
menurut fungsi
dan bentuk-
bentuknya

 Menjelaskan
mobilitas dan konflik
sosial

Siswa Mampu :
 Mengidentifiasi:

o keaneka- ragaman
kelompok sosial
dalam masyarakat
multicultural

o Potensi
Keberagaman
budaya

o Alternatif
penyelesian masalah
akibat keberagaman
budaya

 Mendeskripkan budaya
lokal, keberagaman, dan
hubungan antarbudaya
bseserta dampak
masuknya budaya asing

Aplikasi
- Mengklasifikasi
- Menentukan

Siswa Mampu :
 Mengklasifikasi

o Bentuk-bentuk
interaksi sosial

Siswa Mampu
mengklasifikasi
 Perkembangan

kolonialisme dan

Siswa Mampu
mengklasifikasi
 Kebutuhan manusia,

Sumber daya ekonomi

Siswa Mampu:
 Mengklasifikasi

bentuk-bentuk
struktur sosial

Siswa Mampu :
 Menentukan

keanekaragaman
kelompok sosial dalam
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Level Kognitif
Lingkup Materi

Kehidupan dan Kelompok
Sosial Manusia

Proses Kebangkitan
Nasional Dasar Ilmu Ekonomi Struktur Sosial

Kesamaan dan
Keberagaman Budaya

o Sosialisasi sebagai
proses pembentukan
kepribadian

 Menentukan:
o kelompok sosial

dalam masyarakat
multikultural

o perkembangan
kelompok sosial
dalam masyarakat
multikultral

imperialisme barat
 Kesadaran, nasional,

identitas indonesia dan
pergerakan kebangsaan
Indonesia

yang langka, dan
kebutuhan ekonomi
yang tidak terbatas

 Masalah pokok
ekonomi

 Kegiatan ekonomi,
prinsip, dan pelaku-
pelakunya

 Perilaku Produsen,
konsumen, dan
Permintaan penawaran

 Elastisitas harga,
keseimbangan dan
bentuk pasar barang
dan jasa

 Menentukan:
o jenis-jenis

mobilitas
o konflik sosial

masyarakat
multikultural

 Mengklasifikasi
o Budaya lokal,

Keberagaman, dan
Hubungan
antarbudaya bseserta
dampak masuknya
budaya asing

o Potensi
Keberagaman
budaya

o Alternatif
penyelesian masalah
akibat keberagaman
budaya

o Sikap toleransi dan
empati sosial
terhadap
keberagaman
budaya

Penalaran dan
Logika
- Menganalisis

Siswa mampu menganalisis
tentang
 Bentuk-bentuk interaksi

sosial
 Sosialisasi sebagai

proses pembentukan
kepribadian

 Kelompok sosial dalam
masyarakat multikultural

 Perkembangan

Siswa mampu menganalisis
tentang
 Perkembangan

kolonialisme dan
imperialisme barat

 Kesadaran, nasional,
identitas Indonesia dan
pergerakan kebangsaan
Indonesia

Siswa mampu
menganalisis tentang
 Kebutuhan manusia,

Sumber daya ekonomi
yang langka dan
kebutuhan ekonomi
yang tidak terbatas

 Masalah pokok
ekonomi

 Kegiatan ekonomi,

Siswa mampu
menganalisis:
 tentang bentuk-bentuk

struktur sosial
 jenis-jenis mobilitas
 Konflik sosial

Siswa mampu menganalisis
tentang
 Keanekaragaman

kelompok sosial dalam
masyarakat
multikultural

 Budaya lokal,
Keberagaman, dan
Hubungan antarbudaya
bseserta Dampak



Kisi-Kisi USBN SMK Tahun 2018/2019 | 3

Level Kognitif
Lingkup Materi

Kehidupan dan Kelompok
Sosial Manusia

Proses Kebangkitan
Nasional Dasar Ilmu Ekonomi Struktur Sosial

Kesamaan dan
Keberagaman Budaya

kelompok sosial dalam
masyarakat multikultral

prinsip, dan pelaku-
pelakunya

 Perilaku Produsen
konsumen, dan
Permintaan penawaran

 Elastisitas harga,
keseimbangan dan
Bentuk pasar barang
dan jasa

masuknya budaya asing
 Potensi Keberagaman

budaya
 Alternatif penyelesian

masalah akibat
keberagaman budaya

 Sikap toleransi dan
empati sosial terhadap
keberagaman budaya


