SILABUS SOAL
No.
Bidang
1. Matematika

Tahap 1
Mengintepretasi persamaan
dan pertidaksamaan nilai
mutlak dari bentuk linear satu
variabel dengan persamaan
dan pertidaksamaan linear
Aljabar lainnya.

Tahap 2
Mengintepretasi persamaan
dan pertidaksamaan nilai
mutlak dari bentuk linear
satu variabel dengan
persamaan dan
pertidaksamaan linear
Aljabar lainnya.

Menjelaskan operasi
komposisi pada fungsi dan
operasi invers pada fungsi
invers serta sifat-sifatnya serta
menentukan eksistensinya

Mendeskripsikan jarak dalam
ruang (antar titik, titik ke garis,
dan titik ke bidang)

Menjelaskan operasi
komposisi pada fungsi dan
operasi invers pada fungsi
invers serta sifat-sifatnya
serta menentukan
eksistensinya
Menjelaskan rasio
trigonometri (sinus, cosinus,
tangen, cosecan, secan, dan
cotangen) pada segitiga sikusiku
Menjelaskan program linear
dua variabel dan metode
penyelesaiannya dengan
menggunakan masalah
kontekstual
Menjelaskan matriks dan
kesamaan matriks dengan
menggunakan masalah
kontekstual dan melakukan
operasi pada matriks yang
meliputi penjumlahan,
pengurangan, perkalian
skalar, dan perkalian, serta
transpose
Menjelaskan limit fungsi
aljabar (fungsi polinom dan
fungsi rasional) secara
intuitif dan sifat-sifatnya,
serta menentukan
eksistensinya
Menjelaskan sifat-sifat
turunan fungsi aljabar dan
menentukan turunan fungsi
aljabar menggunakan
definisi atau sifat- sifat
turunan fungsi
Mendeskripsikan jarak dalam
ruang (antar titik, titik ke
garis, dan titik ke bidang)

Menentukan dan menganalisis
ukuran pemusatan dan

Menentukan dan
menganalisis ukuran

Menjelaskan rasio
trigonometri (sinus, cosinus,
tangen, cosecan, secan, dan
cotangen) pada segitiga sikusiku
Menjelaskan program linear
dua variabel dan metode
penyelesaiannya dengan
menggunakan masalah
kontekstual
Menjelaskan matriks dan
kesamaan matriks dengan
menggunakan masalah
kontekstual dan melakukan
operasi pada matriks yang
meliputi penjumlahan,
pengurangan, perkalian skalar,
dan perkalian, serta transpose
Menjelaskan limit fungsi
aljabar (fungsi polinom dan
fungsi rasional) secara intuitif
dan sifat-sifatnya, serta
menentukan eksistensinya
Menjelaskan sifat-sifat
turunan fungsi aljabar dan
menentukan turunan fungsi
aljabar menggunakan definisi
atau sifat- sifat turunan fungsi

Tahap 3
Mengintepretasi
persamaan dan
pertidaksamaan nilai
mutlak dari bentuk linear
satu variabel dengan
persamaan dan
pertidaksamaan linear
Aljabar lainnya.
Menjelaskan operasi
komposisi pada fungsi dan
operasi invers pada fungsi
invers serta sifat-sifatnya
serta menentukan
eksistensinya
Menjelaskan rasio
trigonometri (sinus,
cosinus, tangen, cosecan,
secan, dan cotangen) pada
segitiga siku-siku
Menjelaskan program
linear dua variabel dan
metode penyelesaiannya
dengan menggunakan
masalah kontekstual
Menjelaskan matriks dan
kesamaan matriks dengan
menggunakan masalah
kontekstual dan melakukan
operasi pada matriks yang
meliputi penjumlahan,
pengurangan, perkalian
skalar, dan perkalian,
serta transpose
Menjelaskan limit fungsi
aljabar (fungsi polinom dan
fungsi rasional) secara
intuitif dan sifat-sifatnya,
serta menentukan
eksistensinya
Menjelaskan sifat-sifat
turunan fungsi aljabar dan
menentukan turunan
fungsi aljabar
menggunakan definisi atau
sifat- sifat turunan fungsi
Mendeskripsikan jarak
dalam ruang (antar titik,
titik ke garis, dan titik ke
bidang)
Menentukan dan
menganalisis ukuran

penyebaran data yang
disajikan dalam bentuk tabel
distribusi frekuensi dan
histogram
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Bahasa Indonesia

pemusatan dan penyebaran
data yang disajikan dalam
bentuk tabel distribusi
frekuensi dan histogram

pemusatan dan
penyebaran data yang
disajikan dalam bentuk
tabel distribusi frekuensi
dan histogram
Menganalisis aturan
Menganalisis aturan
Menganalisis aturan
pencacahan (aturan
pencacahan (aturan
pencacahan (aturan
penjumlahan, aturan
penjumlahan, aturan
penjumlahan, aturan
perkalian,
permutasi,
perkalian,
permutasi,
perkalian,
permutasi,
dan kombinasi) melalui
dan kombinasi) melalui
dan kombinasi) melalui
masalah kontekstual
masalah kontekstual
masalah kontekstual
Mengintepretasi
persamaan dan
pertidaksamaan nilai
mutlak dari bentuk linear
satu variabel dengan
persamaan dan
pertidaksamaan linear
Aljabar lainnya.
Menjelaskan operasi
komposisi pada fungsi dan
operasi invers pada fungsi
invers serta sifat-sifatnya
serta menentukan
eksistensinya
Menjelaskan rasio
trigonometri (sinus,
cosinus, tangen, cosecan,
secan, dan cotangen) pada
segitiga siku-siku
Menjelaskan program
linear dua variabel dan
metode penyelesaiannya
dengan menggunakan
masalah kontekstual
Menjelaskan matriks dan
kesamaan matriks dengan
menggunakan masalah
kontekstual dan melakukan
operasi pada matriks yang
meliputi penjumlahan,
pengurangan, perkalian
skalar, dan perkalian,
serta transpose
Menjelaskan limit fungsi
aljabar (fungsi polinom dan
fungsi rasional) secara
intuitif dan sifat-sifatnya,
serta menentukan
eksistensinya
Mengidentifikasi
laporan Mengidentifikasi laporan
Mengidentifikasi laporan hasil
hasil
observasi
yang hasil
observasi
yang
observasi yang dipresentasikan
dipresentasikan dengan lisan dipresentasikan
dengan
dengan lisan dan tulis.
dan tulis.
lisan dan tulis.

Mengidentifikasi
(permasalahan, argumentasi,
pengetahuan,
dan
rekomendasi) teks eksposisi
yang didengar dan atau
dibaca.
Menelaah
pendapat dan Menelaah pendapat dan
argumen yang mendukung dan argumen yang mendukung
yang kontra dalam teks diskusi dan yang kontra dalam teks
berkaitan
dengan diskusi berkaitan dengan
permasalahan aktual yang permasalahan aktual yang
dibaca dan didengar.
dibaca dan didengar.
Mengidentifikasi
(permasalahan, argumentasi,
pengetahuan,
dan
rekomendasi) teks eksposisi
yang didengar dan atau dibaca.

Menilai hal yang dapat
diteladani dari teks biografi

Menilai hal yang dapat
diteladani dari teks biografi

Mengonstruksi
informasi
berupa
pernyataanpernyataan
umum
dan
tahapan-tahapan dalam teks
prosedur.

Mengonstruksi
informasi
berupa
pernyataanpernyataan
umum
dan
tahapan-tahapan dalam teks
prosedur.

Mengidentifikasi nilai-nilai dan
isi yang terkandung dalam
cerita rakyat (hikayat) baik
lisan maupun tulis.

Mengidentifikasi nilai-nilai
dan isi yang terkandung
dalam cerita rakyat (hikayat)
baik lisan maupun tulis.

Mengidentifikasi
informasi
(pengetahuan dan urutan
kejadian) dalam teks ekplanasi
lisan dan tulis.

Mengidentifikasi informasi
(pengetahuan dan urutan
kejadian)
dalam
teks
ekplanasi lisan dan tulis.

Mengevaluasi informasi, baik Mengevaluasi informasi, baik
fakta maupun opini, dalam fakta maupun opini, dalam
sebuah artikel yang dibaca.
sebuah artikel yang dibaca.
Mengidentifikasi
informasi
(pendapat, alternatif solusi dan
simpulan terhadap suatu isu)
dalam teks editorial.

Mengidentifikasi informasi
(pendapat, alternatif solusi
dan simpulan terhadap suatu
isu) dalam teks editorial.

Menafsir
pandangan Menafsir
pandangan
pengarang
terhadap pengarang
terhadap
kehidupan dalam novel yang kehidupan dalam novel yang
dibaca.
dibaca.
-

-

-

-

-

Mengidentifikasi
(permasalahan,
argumentasi, pengetahuan,
dan rekomendasi) teks
eksposisi yang didengar dan
atau dibaca.
Menelaah pendapat dan
argumen yang mendukung
dan yang kontra dalam teks
diskusi berkaitan dengan
permasalahan aktual yang
dibaca dan didengar.
Menilai hal yang dapat
diteladani dari teks
biografi.
Mengonstruksi informasi
berupa
pernyataanpernyataan umum dan
tahapan-tahapan
dalam
teks prosedur.
Mengidentifikasi nilai-nilai
dan isi yang terkandung
dalam
cerita
rakyat
(hikayat) baik lisan maupun
tulis.
Mengidentifikasi informasi
(pengetahuan dan urutan
kejadian)
dalam
teks
ekplanasi lisan dan tulis.
Mengevaluasi
informasi,
baik fakta maupun opini,
dalam sebuah artikel yang
dibaca.
Mengidentifikasi informasi
(pendapat, alternatif solusi
dan simpulan terhadap
suatu isu) dalam teks
editorial.
Menafsir
pandangan
pengarang
terhadap
kehidupan dalam novel
yang dibaca.
Mengidentifikasi unsur
kebahasaan surat lamaran
pekerjaan.
Mengidentifikasi
alur
cerita, babak demi babak,
dan konflik dalam drama
yang dibaca atau ditonton.
Menganalisis struktur dan
kebahasaan teks prosedur.
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Bahasa Inggris
Expressions
1. Starting and ending
conversation
2. Congratulating and
complimenting someone
3. Talking about plans
4. Expressing satisfaction
and dissatisfaction
5. Asking and giving
opinion: showing
agreement and
disagreement
6. Showing satisfaction and
dissatisfaction
7. Giving advice and
warnings
8. Making, fulfilling and
rejecting requests
9. Expression pain, relief,
and pleasure
10.Expressing love,
sadness, anger,
embarrassment, and
annoyance
11.Offering help and
making request

4.

Mengevaluasi teks anekdot
dari aspek makna tersirat.
Mengidentifikasi nilai-nilai
kehidupan yang terkandung
dalam kumpulan cerita
pendek yang dibaca.
Menganalisis
isi
dan
kebahasaan drama yang
dibaca atau ditonton.

PPKn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Texts
Descriptive text
Announcement text
Recount text
Narrative text
Report text
Spoof text
Exposition text
Job application letter
Instruction text
News item

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mengetahui apa itu integrasi
nasional, dan apa saja yang
faktor yang mempengaruhi
integrasi Nasional

Mengetahui apa itu integrasi
nasional, dan apa saja yang
faktor yang mempengaruhi
integrasi Nasional

Mengetahui ancaman
terhadap negara dalam
bhineka tunggal Ika
Mengetahui dan menganalisis
kandungan UUD 1945 dalam
kehidupan berbangsa dan
bernegara

Mengetahui ancaman
terhadap negara dalam
bhineka tunggal Ika
Mengetahui dan
menganalisis kandungan
UUD 1945 dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara

Grammar
Present tense
Past tense
Future tense
Passive voice
Noun and pronoun
Adjective and adverb
Complex sentence
Modal 1
Modal 2
Modal 3
Gerund and infinitive
Caption text and visual
information
Adverb clause
Noun clause
Reported speech
Adjective clause
Connectives
Conditional and wishes
Causative verb

Mengetahui apa itu
integrasi nasional, dan apa
saja yang faktor yang
mempengaruhi integrasi
Nasional
Mengetahui ancaman
terhadap negara dalam
bhineka tunggal Ika
Mengetahui dan
menganalisis kandungan
UUD 1945 dalam
kehidupan berbangsa dan
bernegara

5.

Sejarah

Mengetahui nilai-nilai dan
pengamalan pancasila dalam
kehidupan sehari-hari

Mengetahui nilai-nilai dan
pengamalan pancasila dalam
kehidupan sehari-hari

Mengetahui kewenangan
lembaga-lembaga negara
berdasarkan UUD 1945
Mengetahui peran Indonesia
dalam perdamaian dunia

Mengetahui kewenangan
lembaga-lembaga negara
berdasarkan UUD 1945
Mengetahui peran Indonesia
dalam perdamaian dunia

Mengetahui sistem
pemerintahan negara
Mengetahui pelanggaran HAM
yang ada di Indonesia
Mengetahui sistem hukum
yang berada di Indonesia
Mengetahui lembaga-lembaga
peradilan yang ada di
Indonesia
Mengetahui peran Indonesia
dalam Organisasi dunia

Mengetahui sistem
pemerintahan negara
Mengetahui pelanggaran
HAM yang ada di Indonesia
Mengetahui sistem hukum
yang berada di Indonesia
Mengetahui lembagalembaga peradilan yang ada
di Indonesia
Mengetahui peran Indonesia
dalam Organisasi dunia

Mengetahui strategi Indonesia
dalam mencegah ancaman
Mengetahui hak dan
kewajiban warga negara
Mengetahui pengelolaan
keuangan negara
Mengetahui perkembangan
pancasila dari orde lama
hingga reformasi

Mengetahui strategi
Indonesia dalam mencegah
ancaman
Mengetahui hak dan
kewajiban warga negara
Mengetahui pengelolaan
keuangan negara
Mengetahui perkembangan
pancasila dari orde lama
hingga reformasi

Mengetahui perkembangan
masa Praaksara di Indonesia

Mengetahui perkembangan
masa Praaksara di Indonesia

Mengetahui peninggalan masa
Praaksara di Indonesia

Mengetahui peninggalan
masa Praaksara di Indonesia

Mengetahui definisi sejarah
dan ruang lingkup sejarah

Mengetahui definisi sejarah
dan ruang lingkup sejarah

Mengetahui tahapan-tahapan
penelitian sejarah
Mengetahui perkembangan
kerajaan hindu-buddha di
Indonesia
Mengetahui perkembangan
masa islam di Indonesia

Mengetahui tahapantahapan penelitian sejarah
Mengetahui perkembangan
kerajaan hindu-buddha di
Indonesia
Mengetahui perkembangan
masa islam di Indonesia

Mengetahui masa
penjelajahan samudera dan
kolonialisme bangsa barat

Mengetahui masa
penjelajahan samudera dan
kolonialisme bangsa barat

Mengetahui nilai-nilai dan
pengamalan pancasila
dalam kehidupan seharihari
Mengetahui kewenangan
lembaga-lembaga negara
berdasarkan UUD 1945
Mengetahui peran
Indonesia dalam
perdamaian dunia
Mengetahui sistem
pemerintahan negara
Mengetahui pelanggaran
HAM yang ada di Indonesia
Mengetahui sistem hukum
yang berada di Indonesia
Mengetahui lembagalembaga peradilan yang
ada di Indonesia
Mengetahui peran
Indonesia dalam Organisasi
dunia
Mengetahui strategi
Indonesia dalam mencegah
ancaman
Mengetahui hak dan
kewajiban warga negara
Mengetahui pengelolaan
keuangan negara
Mengetahui
perkembangan pancasila
dari orde lama hingga
reformasi
Mengetahui
perkembangan masa
Praaksara di Indonesia
Mengetahui peninggalan
masa Praaksara di
Indonesia
Mengetahui definisi
sejarah dan ruang lingkup
sejarah
Mengetahui tahapantahapan penelitian sejarah
Mengetahui
perkembangan kerajaan
hindu-buddha di Indonesia
Mengetahui
perkembangan masa islam
di Indonesia
Mengetahui masa
penjelajahan samudera
dan kolonialisme bangsa
barat

Mengetahui peristiwa besar
dunia dan dampaknya

Mengetahui peristiwa besar
dunia dan dampaknya

Mengetahui latar belakang,
jalannya, dan dampaknya
perang dunia 1 dan 2
Mengetahui hasil dari
peradaban-peradaban yang
ada di dunia
Mengetahui kebijakan
pemerintah masa orde lama
sampai reformasi
Mengetahui proses integrasi
Indonesia

Mengetahui latar belakang,
jalannya, dan dampaknya
perang dunia 1 dan 2
Mengetahui hasil dari
peradaban-peradaban yang
ada di dunia
Mengetahui kebijakan
pemerintah masa orde lama
sampai reformasi
Mengetahui proses integrasi
Indonesia

Mengetahui peristiwa
besar dunia dan
dampaknya
Mengetahui latar belakang,
jalannya, dan dampaknya
perang dunia 1 dan 2
Mengetahui hasil dari
peradaban-peradaban yang
ada di dunia
Mengetahui kebijakan
pemerintah masa orde
lama sampai reformasi
Mengetahui proses
integrasi Indonesia

