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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Sekolah   :  SMPK Santo Yoseph, Denpasar 
Kelas   :  VIII (Delapan) 
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 
Semester  :  1 (satu) 
Standar Kompetensi :  1. Memahami Lingkungan Kehidupan Manusia. 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

KARAKTER 
YANG 

DIHARAPKAN 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN CONTOH INSTRUMEN 

1.1. Mendeskripsikan 
kondisi fisik 
wilayah dan 
penduduk. 

1. Letak geografis 
Indonesia (letak 
geografis dan 
letak 
astronomis). 

1. Tatap Muka (TM): 
a. Menjelaskan tentang 

letak geografis 
Indonesia (letak 
geografis dan letak 
astronomis) 

b. Tanya jawab tentang 
kaitan letak geografis 
dengan iklim di 
Indonesia. 

c. Menjelaskan kaitan 
letak geografis dengan 
iklim dan waktu di 
Indonesia 

d. Tanya jawab 
mengenai wilayah 
negara Indonesia 

e. Mejelaskan tentang 
musim di Indonesia 

2.  Penugasan Terstruktur 
(PT): 
a. Diskusi tentang 

pemanfaatan 
berbagai jenis tanah 
di Indonesia. 

b. Mengamati peta 
tentang letak 
geografis dan letak 
astronomis 
Indonesia. 

c. Mengkaji kaitan letak 
geografis dengan 

1. Menunjukkan pada peta 
dengan tepat letak 
Astronomis Indonesia. 

 Kecerdasan 
 Keingintahuan 
 Kepedulian 

lingkungan 
 Nasionalis 
 Menghargai 

keberagaman 

Tes Lisan Daftar 
Pertanyaan 

Sebutkan letak 
astronomis wilayah 
Indonesia dengan cermat, 
tepat dan cepat serta 
lengkap sesuai fakta! 

6 JP 1. Peta Indonesia dan 
dunia 

2. Atlas 
3. Peta pembagian 

wilayah waktu di 
Indonesia. 

4. Peta angin muson di 
Indonesia. 

5. Peta pembagian 
wilayah flora dan 
fauna Indonesia. 

6. Peta persebaran jenis 
tanah di Indonesia. 

7. Globe 
8. LKS 
9. Buku Paket: Sri 

Sudarmi dan Waluyo, 
Galeri Pengetahuan 
Sosial Terpadu 2: 
Untuk SMP/MTS 
Kelas VIII. Maryanto 
(ed.). Jakarta: Pusat 
Perbukuan, 
Departemen 
Pendidikan Nasional, 
2008. Hal. 3-22. 

10. Buku Geografi yang 
relevan. 

11. Multimedia 
Pembelajaran 
Geografi (CD 
Interaktif: Lebah 

2. Kaitan letak 
geografis dengan 
iklim dan waktu 
di Indonesia. 

2. Menjelaskan hubungan 
posisi geografis dengan 
perubahan musim di 
Indonesia agar dapat 
bersikap yang selalu 
berupaya mencegah dan 
memperbaiki 
penyimpangan dan 
kerusakan (manusia, 
alam, dan tatanan) di 
sekitar dirinya. 

Tes Tulis Uraian Jelaskan kaitan letak 
geografis dengan 
perubahan musim di 
Indonesia. 

3. Wilayah Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia. 

3. Mendeskripsikan wilayah 
daratan Indonesia agar 
dapat bersikap yang 
menunjukkan kesetiaan, 
kepedulian, dan 
penghargaan yang tinggi 
terhadap bahasa, 
lingkungan fisik, sosial, 
budaya, ekonomi dan 
politik bangsanya. 

Penugasan Tugas 
Rumah 

Buatlah peta pola angin 
muson di Indonesia! 

4. Musim di 
Indonesia. 

4. Mengidentifikasi 
penyebab terjadinya 
perubahan musim dan 
menentukan bulan 
berlangsungnya musim 
hujan dan kemarau di 

Tes tulis Pilihan 
Ganda 

Contoh fauna Asiatis 
antara lain... 
a. kuskus dan 

cendrawasih 
b. badak dan harimau 
c. banteng dan komodo 
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KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

KARAKTER 
YANG 

DIHARAPKAN 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN CONTOH INSTRUMEN 

waktu dan 
perubahan musim di 
Indonesia. 

d. Diskusi tentang 
keanekaragaman 
suku bangsa dan 
budaya berdasarkan 
persebarannya. 

e. Mengerjakan soal 
latihan tentang letak 
geografis, astronomis 
berkaitan dengan 
iklim & waktu 
dengan 
menggunakan LKS 

3. Kegiatan Mandiri Tidak 
Terstruktur (KMTT): 
a. PR Membuat peta 

persebaran flora dan 
fauna Indonesia. 

b. Mencari tentang 
berbagai macam suku-
bangsa Indonesia 
beserta 
kebudayaannya. 

wilayah Indonesia 
sehingga memiliki 
tindakan yang selalu 
berupaya untuk 
mengetahui lebih 
mendalam dan meluas 
dari apa yang 
dipelajarinya, dilihat dan 
didengar. 

d. anoa dan babirusa Kreasi Multimedia 
12. Software Geografi: 

Nextedu Geografi 
SMP, PT. Infiniti Reka 
Solusi) 

5. Persebaran flora 
dan fauna 
Indonesia dan 
kaitannya 
dengan 
pembagian 
wilayah 
Wallacea dan 
Weber. 

5. Mengemukakan informasi 
persebaran flora dan 
fauna di Indonesia agar 
dapat bertindak mencegah 
dan memperbaiki 
penyimpangan dan 
kerusakan (manusia, 
alam, dan tatanan) di 
sekitar dirinya. 

Penugasan Tugas 
Rumah 

Buatlah daftar jenis tanah 
di Indonesia dan 
pemanfaatannya. 

6. Persebaran jenis 
tanah dan 
Pemanfatan 
berbagai jenis 
tanah di 
Indonesia. 

6. Mendeskripsikan 
persebaran jenis tanah 
dan pemanfaatannya di 
Indonesia agar dapat 
bertindak yang selalu 
berupaya mencegah dan 
memperbaiki 
penyimpangan dan 
kerusakan (manusia, 
alam, dan tatanan) di 
sekitar dirinya. 

Tes Tulis Daftar 
Pertanyaan 

Bagaimana ciri-ciri tanah 
yang subur? 

7. Kondisi 
Penduduk 
Indonesia 

7. Menjelaskan budaya-
budaya lokal yang ada di 
Indonesia agar dapat 
bersikap saat memberikan 
respek/hormat terhadap 
berbagai macam hal baik 
yang berbentuk fisik, sifat, 
adat, budaya, suku dan 
agama. 

Penugasan Tugas 
Rumah 

1. Sebutkan nama-nama 
provinsi beserta suku 
bangsa-suku bangsa 
yang terdapat di 
Indonesia 

2. Ceritakan kebudayaan 
& suku bangsamu 
yang berdasarkan 
faktor-faktor yang 
membedakannya 
dengan suku bangsa 
lain di Indonesia 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Sekolah   :  SMPK Santo Yoseph, Denpasar 
Kelas   :  VIII (Delapan) 
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 
Semester  :  1 (satu) 
Standar Kompetensi :  1. Memahami Lingkungan Kehidupan Manusia. 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
KARAKTER YANG 

DIHARAPKAN 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN CONTOH INSTRUMEN 

1.2. Mengidentifikasi 
permasalahan 
kependudukan 
dan upaya 
penanggulangan
nya 

1. Pertumbuhan 
penduduk 

1. Tatap Muka (TM): 
a. Menjelaskan tentang 

pertumbuhan penduduk, 
jumlah penduduk negara 
ASEAN dan jumlah 
penduduk 5 besar dunia. 

b. Menjelaskan dan tanya 
jawab tentang 
permasalahan 
kependudukan berkaitan 
dengan kuantitas dan 
kualitas penduduk. 

c. Menjelaskan pertumbuhan 
penduduk berkaitan dengan 
angka kelahiran, angka 
kematian, dan migrasi. 

d. Tanya jawab tentang 
pertumbuhan penduduk 
berdasarkan pertumbuhan 
penduduk alami dan 
migrasi berserta upaya 
penganggulangannya. 

2. Penugasan Terstruktur (PT): 
a. Diskusi tentang faktor yang 

mempengaruhi 
pertumbuhan penduduk. 

b. Diskusi tentang angka 
kelahiran dan kematian, 
serta faktor-faktor 
pendorong dan 
penghambatnya. 

c. Diskusi tentang dampak 
dan upaya penanggulangan 
ledakan penduduk. 

1. Mengidentifikasi faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
pertumbuhan penduduk 
serta upaya mengatasi 
pertumbuhan penduduk 
yang tinggi agar dapat 
berpikir logis berdasarkan 
kenyataan untuk 
menghasilkan cara atau 
hasil baru dan 
termutakhir dari apa yang 
telah dimiliki. 

 Kecerdasan 
 Tanggungjawab 
 Kepedulian 
 Berpikir logis, 

kritis, kreatif 
dan inovatif 

 Berorientasi 
pada tindakan 

Tes Tulis Tes Uraian Sebutkah faktor yang 
mempengaruhi 
pertumbuhan penduduk 
alami! 

8 JP 1. Peta Indonesia 
2. Atlas 
3. Peta persebaran 

penduduk Indonesia. 
4. LKS 
5. Buku Paket: Sri 

Sudarmi dan Waluyo, 
Galeri Pengetahuan 
Sosial Terpadu 2: 
Untuk SMP/MTS Kelas 
VIII. Maryanto (ed.). 
Jakarta: Pusat 
Perbukuan, 
Departemen 
Pendidikan Nasional, 
2008. Hal. 21-44 

6. Buku Geografi yang 
relevan. 

7. Multimedia 
Pembelajaran Geografi 
(CD Interaktif: Lebah 
Kreasi Multimedia 

8. Software Geografi: 
Nextedu Geografi SMP, 
PT. Infiniti Reka Solusi) 

2. Permasalahan 
kependudukan 
berkaitan 
dengan 
kuantitas dan 
kualitas 
penduduk 

2. Mendeskripsikan kualitas 
penduduk dan upaya 
mengatasi kualitas 
penduduk yang rendah di 
Indonesia agar dapat 
berpikir logis berdasarkan 
kenyataan untuk 
menghasilkan cara atau 
hasil baru dan 
termutakhir. 

Tes Tulis Tes Uraian Sebutkat 4 faktor 
penunjang kelahiran! 

3. Angka kelahiran 
dan angka 
kematian 

3. Mendesripsikan angka 
kelahiran dan angka 
kematian, serta faktor-
faktor pendorong dan 
penghambatnya agar 
mampu mewujudkan 
gagasan menjadi tindakan 
nyata. 

Tes Tulis Tes Uraian Jelaskan upaya mengatasi 
ledakan penduduk! 

4. Ledakan 
penduduk dan 
upaya 

4. Mendeskripsikan 
berbagai dampak ledakan 
penduduk dan upaya 

Tes 
Unjuk 
Kerja 

Uji petik 
kerja produk 

1. Buatlah peta 
kepadatan penduduk 
antar provinsi di 
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KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
KARAKTER YANG 

DIHARAPKAN 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN CONTOH INSTRUMEN 

mengatasinya d. Mengamati peta dan tabel 
kepadatan penduduk 
Indonesia. 

e. Diskusi tentang jenis-jenis 
mobilitas penduduk, faktor 
penyebab, dampak positif 
dan negatif serta upaya 
penanggulangannya. 

f. Diskusi tentang kualitas 
penduduk dan upaya 
mengatasi kualitas 
penduduk yang rendah di 
Indonesia. 

g. Membaca buku sumber 
tentang cara menghitung 
jumlah pertumbuhan 
penduduk alami dan 
pertumbuhan penduduk 
total (keseluruhan). 

h. Mengerjakan soal latihan 
cara menghitung 
pertambahan penduduk 
alami dan pertambahan 
penduduk total, dengan 
menggunakan LKS. 

3. Tugas Mandiri Tak Terstruktur 
(TMTT): 
a. Membuat macam-macam 

bentuk piramida penduduk. 
b. Mencari data jumlah siswa-

siswi SMPK St. Yoseph 
Denpasar selama kurun 
waktu 5 tahun dan 
hitunglah berdasarkan sex 
ratio (perbandingan jumlah 
antara Laki-laki dengan 
Perempuan) disusun 
sebagai laporan 

mengatasinya agar 
mampu mewujudkan 
gagasan menjadi tindakan 
nyata. 

Indonesia! 
2. Migrasi dapat 

dikelompokkan 
menjadi dua yaitu ... 

5. Kepadatan 
penduduk. 

5. Membandingkan tingkat 
kepadatan penduduk tiap-
tiap propinsi dan pulau di 
Indonesia agar mampu 
melakukan suatu tugas 
secara cermat, tepat dan 
cepat. 

Tes Tulis Tes Uraian Jelaskan ciri-ciri piramida 
penduduk limas! 

6. Piramida 
penduduk 

6. Mendeskripsikan kondisi 
penduduk Indonesia 
berdasarkan piramida 
penduduknya agar dapat 
berpikir logis berdasarkan 
kenyataan untuk 
menghasilkan cara atau 
hasil baru dan 
termutakhir dari apa yang 
telah dimiliki. 

Tes 
Terulis 

Proyek 1. Carilah data jumlah 
siswa-siswi SMPK St. 
Yoseph Denpasar 
selama kurun waktu 5 
tahun dan hitunglah 
berdasarkan sex ratio 
(perbandingan jumlah 
antara Laki-laki 
dengan Perempuan)! 

2. Perhatikan bentuk 
piramida berikut! 

 

Diskripsikan dengan 
logika yang tepat  
gambaran penduduk 
berdasar gambar 
piramida tersebut. 

7. Permasalahan 
kependudukan 
berkaitan 
dengan 
mobilitas 
penduduk 

7. Mengidentifikasi jenis-
jenis mobilitas penduduk, 
faktor penyebab, dampak 
positif dan negatif serta 
upaya 
penanggulangannya agar 
mampu mewujudkan 
gagasan menjadi tindakan 
nyata. 

Tes Tulis Tes Uraian 1. Jelaskan dampak 
negatif urbanisasi bagi 
daerah tujuan! 

2. Sebutkan dengan 
tepat faktor 
pendorong terjadinya 
urbanisasi! 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Sekolah   :  SMPK Santo Yoseph, Denpasar 
Kelas   :  VIII (Delapan) 
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 
Semester  :  1 (satu) 
Standar Kompetensi :  1. Memahami Lingkungan Kehidupan Manusia. 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

KARAKTER 
YANG 

DIHARAPKAN 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN CONTOH INSTRUMEN 

1.3. Mendeskripsikan 
permasalahan 
lingkungan hidup 
dan upaya 
penanggulangan
nya dalam 
pembangunan 
berkelanjutan 

1. Unsur-unsur 
lingkungan 
abiotik, biotik, 
dan sosial 
budaya. 

1. Tatap Muka (TM): 
a. Menjelaskan unsur-unsur, 

arti penting lingkungan 
abiotik, biotik dan sosial 
budaya 

b. Menjelaskan bentuk 
kerusakan lingkungan 
hidup dan faktor 
penyebabnya 

c. Menjelaskan hakekat 
pembangunan 
berkelanjutan 

d. Tanya jawab tentang 
lingkungan hidup dan 
unsur-unsurnya 

e. Tanya jawab tentang arti 
penting lingkungan bagi 
kehidupan 

2. Penugasan Terstruktur (PT): 
a. Diskusi tentang 

kerusakan lingkungan 
hidup dan faktor-faktor 
penyebabnya 

b. Diskusi tentang usaha 
pelestarian lingkungan 
hidup 

c. Membaca buku sumber 
tentang hakekat 
pembangunan yang 
berkelanjutan 

d. Membaca buku sumber 
tentang ciri-ciri 
pembangunan 
berkelanjutan 

1. Mengidentifikasi unsur-
unsur lingkungan (unsur 
abiotik, unsur biotik, 
sosial budaya) agar selalu 
berupaya mencegah dan 
memperbaiki 
penyimpangan dan 
kerusakan (manusia, 
alam, dan tatanan) di 
sekitar dirinya. 

 Kereligiusan 
 Kepedulian 
 Berpikir logis, 

kritis, kreatif, 
dan inovatif 

 Kecerdasan 
 Berorientasi 

pada tindakan 

Tes lisan Daftar 
pertanyaan 

1. Sebutkan 3 unsur 
lingkungan hidup. 

2. Mengapa kerusakan 
hutan dapat meng-
ganggu kelestarian 
sumber daya air? 

8 JP 1. Peta Indonesia 
2. Atlas 
3. Peta wilayah 

konservasi cagar 
alam. 

4. LKS 
5. Buku Paket: Sri 

Sudarmi dan 
Waluyo, Galeri 
Pengetahuan 
Sosial Terpadu 2: 
Untuk SMP/MTS 
Kelas VIII. 
Maryanto (ed.). 
Jakarta: Pusat 
Perbukuan, 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional, 2008. 
Hal. 45-60. 

6. Buku Geografi 
yang relevan. 

7. Multimedia 
Pembelajaran 
Geografi (CD 
Interaktif: Lebah 
Kreasi Multimedia 

8. Software 
Geografi: Nextedu 
Geografi SMP, PT. 
Infiniti Reka 
Solusi) 

9. Video dari 
internet 

2. Arti penting 
lingkungan bagi 
kehidupan. 

2. Menyadari arti penting 
lingkungan bagi 
kehidupan berdasarkan 
pada nilai Ketuhanan 
dan/atau ajaran 
agamanya. 

Tes tulis Tes Uraian Jelaskan manfaat hutan 
bagi kehidupan! 

3. Bentuk 
kerusakan 
lingkungan 
hidup dan faktor 
penyebabnya. 

3. Mengidentifikasi bentuk-
bentuk kerusakan 
lingkungan hidup dan 
faktor penyebabnya. 

Tes unjuk 
kerja 

Produk Buatlah kliping berupa 
gambar atau berita dari 
media cetak masing-
masing 5 buah tentang 
keruskan lingkungan 
alam yang disebabkan 
oleh: alam dan manusia. 

4. Usaha 
pelestarian 
lingkungan 
hidup 

4. Memberi contoh usaha 
pelestarian lingkungan 
hidup agar mampu 
mewujudkan gagasan 
menjadi tindakan nyata. 

Tes tulis Tes Uraian Berilah contoh usaha 
untuk melestarikan 
daerah aliran sungai! 

5. Hakekat 
pembangunan 
berkelanjutan. 

5. Mendiskusikan hakekat 
pembangunan 
berkelanjutan agar selalu 
berupaya mencegah dan 
memperbaiki 
penyimpangan dan 

Tes tulis Tes Uraian Berilah contoh usaha 
untuk melestarikan 
daerah aliran sungai! 
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KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

KARAKTER 
YANG 

DIHARAPKAN 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN CONTOH INSTRUMEN 

e. Mengerjakan dan 
menjawab pertanyaan 
tentang permasalahan 
lingkungan hidup dan 
upaya 
penanggulangannya 
dalam pembangunan 
berkelanjutan dari LKS 

3. Tugas Mandiri Tak 
Terstruktur (TMTT): 
a. Mengamati usaha 

pembangunan 
berkelanjutan di wilayah 
sekitarnya 

b. Mencari artikel/berita 
tentang kerusakan 
lingkungan yang 
disebabkan oleh alam dan 
manusia dari berbagai 
macam sumber. 

kerusakan (manusia, 
alam, dan tatanan) di 
sekitar dirinya. 

(youtube) tentang 
kerusakan alam 
dan upaya 
penanggulangann
ya. 

6. Ciri-ciri 
pembangunan 
berkelanjutan. 

6. Mengidentifikasi ciri-ciri 
pembangunan 
berkelanjutan agar 
mampu mewujudkan 
gagasan menjadi tindakan 
nyata. 

Tes tulis Uraikan Jelaskan yang dimaksud 
dengan pembangunan 
berkelanjutan. 

7. Penerapan 
pembangunan 
berkelanjutan di 
wilayah sekitar. 

7. Mengidentifikasi 
penerapan pembangunan 
berkelanjutan. 

Observasi Panduan 
observasi 

1. Sebutkan 4 ciri 
pembangunan 
berkelanjutan. 

2. Amatilah wilayah 
sekitarmu dan 
buatlah laporan 
tentang penerapan 
pembangunan 
berkelanjutan 
tersebut! 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Sekolah   :  SMPK Santo Yoseph, Denpasar 
Kelas   :  VIII (Delapan) 
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 
Semester  :  1 (satu) 
Standar Kompetensi :  1. Memahami Lingkungan Kehidupan Manusia. 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

KARAKTER 
YANG 

DIHARAPKAN 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN 

CONTOH 
INSTRUMEN 

1.4. Mendeskripsikan 
permasalahan 
kependudukan 
dan dampaknya 
terhadap 
pembangunan. 

1. Permasalahan 
penduduk 
Indonesia 
(kuantitas dan 
kualitas). 

1. Tatap Muka (TM): 
a. Menjelaskan tentang 

pengertian kualitas 
dan kuantitas 
penduduk beserta 
permasalahan dan 
dampaknya 

2. Penugasan Terstruktur 
(PT): 
a. Diskusi tentang 

permasalahan 
penduduk (kuantitas 
dan kualitas) dan 
dampaknya 

3. Tugas Mandiri Tak 
Terstruktur (TMTT): 
a. Mencari berita/artikel 

tentang dampak 
permasalahan 
penduduk terhadap 
pembangunan. 

1. Menjelaskan 
permasalahan kuantitas 
penduduk (kuantitas dan 
kualitas) agar mampu 
mengatasi berbagai 
hambatan guna 
menyelesaikan tugas 
(belajar/pekerjaan) 
dengan sebaik-baiknya. 

 Kerja keras 
 Kedisiplinan 

Tes tulis Tes Uraian Sebutkan tiga 
permasalahan 
utama bidang 
kependudukan 
di Indonesia. 

4 JP 1. Peta persebaran penduduk 
Indonesia terkait pada 
pemerataan pembangunan 

2. LKS 
3. Buku Paket: Sri Sudarmi dan 

Waluyo, Galeri Pengetahuan 
Sosial Terpadu 2: Untuk 
SMP/MTS Kelas VIII. Maryanto 
(ed.). Jakarta: Pusat 
Perbukuan, Departemen 
Pendidikan Nasional, 2008. 
Hal. 61-74. 

4. Buku Geografi yang relevan. 
5. Multimedia Pembelajaran 

Geografi (CD Interaktif: Lebah 
Kreasi Multimedia 

6. Video dari internet (youtube) 
tentang permasalan kualitas 
dan kuantitas penduduk 
Indonesia dan upaya 
penanggulangannya. 

2. Dampak dari 
permasalahan 
penduduk 
terhadap 
pembangunan. 

2. Mengidentifikasi dampak 
permasalahan penduduk 
terhadap pembangunan 
agar dapat berperilaku 
tertib dan patuh pada 
berbagai pada berbagai 
ketentuan dan peraturan. 

Tes tulis Tes Uraian Jelaskan 
pengaruh 
kepadatan 
penduduk 
yang tidak 
merata bagi 
pembangunan 
di daerah yang 
jarang 
penduduknya. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Sekolah   :  SMPK Santo Yoseph, Denpasar 
Kelas   :  VIII (Delapan) 
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 
Semester  :  1 (satu) 
Standar Kompetensi :  2. Memahami Proses Kebangkitan Nasional. 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

KARAKTER 
YANG 

DIHARAPKAN 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN CONTOH INSTRUMEN 

2.1. Menjelaskan 
proses 
perkembangan 
kolonialisme dan 
imperialisme 
Barat, serta 
pengaruh yang 
ditimbulkannya 
di berbagai 
daerah. 

1. Kebijakan-
kebijakan 
pemerintah, 
kolonial. 

1. Tatap Muka (TM): 
a. Menjelaskan kebijakan-

kebijakan pemerintah 
kolonial dan pengaruhnya 
terhadap daerah jajahan 

b. Menjelaskan bentuk-bentuk 
perlawanan rakyat dalam 
menentang kolonialisme 
Barat 

c. Tanya jawab daerah-daerah 
persebaran agama Nasrani 

2. Penugasan Terstruktur (PT): 
a. Membaca referensi tentang 

contoh kebijakan-kebijakan 
pemerintah kolonial 

b. Menelaah pengaruh yang 
ditimbulkan oleh kebijakan-
kebijakan pemerintah 
kolonial di berbagai daerah 
dengan diskusi kelompok 

c. Menelaah bentuk-bentuk 
perlawanan rakyat dalam 
menentang kolonialisme 
Barat di berbagai daerah 
dengan membaca referensi 
dan mengamati gambar 

d. Menjawab pertanyaan 
tentang proses 
perkembangan kolonialisme 
dan imperialisme Barat, serta 
pengaruh yang 
ditimbulkannya di berbagai 
daerah dari LKS 

3. Tugas Mandiri Tak Terstruktur 
(TMTT): 

1. Mengidentifikasi 
kebijakan-kebijakan 
pemerintah kolonial 
secara sistematis & 
kronologis. 

 Kecerdasan 
 Kedemokrati

san 
 Berorientasi 

pada 
tindakan 

 Berpikir 
kritis 

Tes tulis Tes Uraian Uraikan kebijakan 
yang dikeluarkan pada 
masa pemerintahan 
Daendels, Raffles, 
Sistem Tanam Paksa 
dan sistem Liberalisme 

6 JP 1. Buku Paket: Sri 
Sudarmi dan 
Waluyo, Galeri 
Pengetahuan 
Sosial Terpadu 2: 
Untuk SMP/MTS 
Kelas VIII. 
Maryanto (ed.). 
Jakarta: Pusat 
Perbukuan, 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional, 2008. 
Hal. 75-100. 

2. LKS 
3. Buku sumber 

yang relevan 
4. Atlas sejarah 
5. Lukisan sejarah 
6. Foto dan gambar 
7. Museum & Situs 

Sejarah 

2. Pengaruh yang 
ditimbulkan 
oleh kebijakan–
kebijakan 
pemerintah 
kolonial di 
berbagai daerah. 

2. Mengidentifikasi 
pengaruh yang 
ditimbulkan oleh 
kebijakan–kebijakan 
pemerintah kolonial di 
berbagai daerah agar 
dapat memiliki 
kemampuan untuk 
mewujudkan gagasan 
menjadi tindakan nyata. 

Tes tulis Tes Uraian Jelaskan pengaruh 
yang ditimbulkan oleh 
kebijakan–kebijakan 
pemerintah kolonial 
diberbagai daerah 

3. Bentuk–bentuk 
perlawanan 
rakyat dalam 
menentang 
kolonialisme 
Barat diberbagai 
daerah. 

3. Mendeskripsikan secara 
kritis bentuk-bentuk 
perlawanan rakyat dalam 
menentang kolonialisme 
Barat diberbagai daerah. 

Tes tulis Tes Pilihan 
Ganda 

Penyebab perang 
Banjar ialah ... 
a. perebutan 

kekuasaan di istana 
b. Belanda campur 

tangan urusan istana 
c. Belanda merebut 

pertambangan 
batubara 

d. Belanda menduduki 
Banjarmasin 

4. Daerah-daerah 
persebaran 
agama Nasrani. 

4. Menunjukkan dengan 
tepat peta daerah-daerah 
persebaran agama 
Kristiani. 

Tes tulis Tes Uraian Sebutkan daerah-
daerah yang 
dipengaruhi agama 
Kristiani 



 

h
tt

p
:/

/
a

b
e

lp
e

tr
u

s
.w

o
rd

p
r

e
s

s
.c

o
m

 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

KARAKTER 
YANG 

DIHARAPKAN 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN CONTOH INSTRUMEN 

a. Membaca sumber-sumber 
dan membuat peta daerah-
daerah persebaran agama 
Kristiani 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Sekolah   :  SMPK Santo Yoseph, Denpasar 
Kelas   :  VIII (Delapan) 
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 
Semester  :  1 (satu) 
Standar Kompetensi :  2. Memahami Proses Kebangkitan Nasional. 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

KARAKTER 
YANG 

DIHARAPKAN 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN 

CONTOH 
INSTRUMEN 

2.2. Menguraikan 
proses 
terbentuknya 
kesadaran 
nasional, 
identitas 
Indonesia, dan 
perkembangan 
pergerakan 
kebangsaan 
Indonesia 

1. Perkembangan 
pendidikan 
Barat dan 
perkembangan 
pendidikan 
Islam terhadap 
munculnya 
nasionalisme 
Indonesia 

1. Tatap Muka (TM): 
a. Menjelaskan dan tanya jawab 

mengenai perkembangan 
pendidikan Barat dan 
perkembangan pendidikan 
Islam terhadap munculnya 
nasionalisme Indonesia 

b. Menjelaskan peranan 
golongan terpelajar, 
profesional dan pers dalam 
menumbuh kembangkan 
kesadaran nasional Indonesia 

2. Penugasan Terstruktur (PT): 
a. Membaca buku referensi 

tentang perkembangan 
pendidikan Barat dan 
perkembangan pendidikan 
Islam terhadap munculnya 
nasionalisme Indonesia 

b. Menelaah peranan golongan 
terpelajar, profesional dan 
pers dalam mengembangkan 
wilayah dan lingkungannya 
kemudian membandingkan 
dengan peranan golongan 
terpelajar, profesional dan 
pers pada masa pergerakan 
nasional 

c. Membaca buku referensi 
tentang perkembangan 
pergerakan nasional dari yang 
bersifat etnik, kedaerahan, 
keagamaan sampai 
terbentuknya nasionalisme 

1. Menjelaskan pengaruh 
perluasan kekuasaan 
kolonial, perkembangan 
pendidikan Barat dan 
perkembangan 
pendidikan Islam 
terhadap munculnya 
nasionalisme Indonesia 
agar dapat memahami 
pentingnya pendidikan. 

 Kecerdasan 
 Nasionalis 
 Cinta ilmu 
 Menghargai 

keberagaman 

Tes tulis Tes Uraian Pengaruh 
pendidikan Barat 
terhadap bangsa 
Indonesia ialah.... 
a. melahirkan 

golongan 
terpelajar 

b. melahirkan 
tokoh-tokoh 
politik 

c. munculnya ahli 
ekonomi 

d. munculnya 
golongan anti 
Belanda 

8 JP 1. Buku Paket: Sri 
Sudarmi dan Waluyo, 
Galeri Pengetahuan 
Sosial Terpadu 2: 
Untuk SMP/MTS Kelas 
VIII. Maryanto (ed.). 
Jakarta: Pusat 
Perbukuan, 
Departemen 
Pendidikan Nasional, 
2008. Hal. 101-124. 

2. Atlas sejarah 
3. Lukisan sejarah 
4. Foto dan gambar 
5. Biografi 
6. Museum 
7. Masyarakat 

2. Peranan 
golongan 
terpelajar, 
profesional dan 
pers dalam 
menumbuh 
kembangkan 
kesadaran 
nasional 
Indonesia 

2. Mendiskripsikan peranan 
golongan terpelajar, 
profesional, dan pers 
dalam menumbuh 
kembangkan kesadaran 
nasional Indonesia untuk 
mewujudkan sikap 
kesetiaan, kepedulian dan 
penghargaan yang tinggi 
terhadap bangsanya. 

Penugasan Tugas proyek Lakukan survei di 
lingkunganmu 
tentang peranan 
golongan 
terpelajar, 
profesional dan 
pers dalam 
pengembangan 
wilayah dan 
lingkunganmu 
kemudian 
membandingkan 
peranan yang 
sama pada masa 
pergerakan 
nasional dan 
buatlah laporan 
tertulis! 

3. Perkembangan Mendiskripsikan Tes tertulis Tes Uraian Uraikan 
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MATERI 
PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

KARAKTER 
YANG 

DIHARAPKAN 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN 

CONTOH 
INSTRUMEN 

pergerakan 
nasional dari 
yang bersifat 
etnik, 
kedaerahan, 
keagamaan 
sampai 
terbentuknya 
nasinalisme 
Indonesia. 

Indonesia 
d. Menelaah peran manifesto 

politik 1928, dan Konggres 
Pemuda 1928, dan Konggres 
Perempuan Pertama dalam 
proses pembentukan identitas 
kebangsaan Indonesia dengan 
membaca buku referensi dan 
mengamati gambar 

e. Menjawab setiap pertanyaan 
tentang proses terbentuknya 
kesadaran nasional, identitas 
Indonesia, dan perkembangan 
pergerakan kebangsaan 
Indonesia dari LKS 

3. Tugas Mandiri Tak Terstruktur 
(TMTT): 
a. Mencari gambar-gambar dari 

berbagai macam sumber atau 
mengunjungi museum untuk 
mencari peranan pelajar, 
profesional dan pers untuk 
menumbuh kembangkan 
kesadaran nasional 

b. Mencari atau mengunjungi 
museum atau monumen 
tentang Kongres Pemuda 
1928, Kongres Perempuan 
Pertama 

perkembangan pergerakan 
nasional dari yang bersifat 
etnik, kedaerahan, 
keagamaan sampai 
terbentuknya nasionalisme 
Indonesia agar dapat 
bersikap saling hormat 
menghormati terhadap 
berbagai macam hal baik 
yang berbentuk fisik, sifat, 
adat, budaya, suku dan 
agama. 

perkembangan 
salah satu 
organisasi 
kebangsaan yang 
bersifat etnik, 
kedaerahan dan 
keagamaan. 

4. Peran manifesto 
politik 1925, 
Konggres 
Pemuda 1928 
dan Konggres 
Perempuan 
Pertama dalam 
proses 
pembentukan 
identitas 
kebangsaan 
Indonesia 

Mendiskripsikan peran 
manifesto politik 1925, 
Konggres Pemuda 1928, dan 
Konggres Perempuan 
Pertama dalam proses 
pembentukan identitas 
kebangsaan Indonesia. 

Portofolio Dokumen 
pekerjaan 

Kumpulkan 
gambar dari 
referensi, dari 
sumber-sumber 
yang relevan atau 
kunjungan 
museum atau 
monumen tentang 
Konggres Pemuda 
1928, Konggres 
Perempuan 
Pertama dan 
buatlah 
rangkuman 
sebagai laporan 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Sekolah   :  SMPK Santo Yoseph, Denpasar 
Kelas   :  VIII (Delapan) 
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 
Semester  :  1 (satu) 
Standar Kompetensi :  3. Memahami Penyimpangan Masalah Sosial. 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
KARAKTER YANG 

DIHARAPKAN 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN 

CONTOH 
INSTRUMEN 

3.1. Mengidentifikasi 
berbagai 
penyakit sosial 
(miras, judi, 
narkoba, 
HIV/AIDS, PSK, 
dan sebagainya) 
sebagai akibat 
penyimpangan 
sosial dalam 
keluarga dan 
masyarakat 

1. Pengertian 
penyimpangan 
sosial. 

1. Tatap Muka (TM): 
a. Menjelaskan pengertian, 

bentuk-bentuk dan contoh 
penyimpangan sosial dalam 
keluarga maupun 
masyarakat. 

b. Tanya jawab tentang bentuk-
bentuk dan contoh 
penyimpangan sosial dalam 
keluarga maupun 
masyarakat. 

2. Penugasan Terstruktur (PT): 
a. Membaca kasus 

penyimpangan sosial di 
masyarakat dari media cetak. 

b. Mengamati bentuk-bentuk 
penyimpangan sosial dalam 
keluarga dan masyarakat. 

c. Menjawab setiap pertanyaan 
tentang penyimpangan sosial 
dari LKS 

3. Tugas Mandiri Tak Terstruktur 
(TMTT): 
a. Mencari contoh bentuk-

bentuk penyimpangan sosial 
dalam keluarga dan 
masyarakat terkait pada 
penyalah-gunaan zat adiktif 
dari berbagai sumber yang 
disusun sebagai laporan 
dilampirkan CD presentasi 
MS Office Power Point 

1. Mengidentifikasi 
penyimpangan sosial 
dalam keluarga dan 
masyarakat untuk dapat 
bertindak berdasarkan 
pada nilai-nilai Ketuhanan 
dan/atau ajaran 
agamanya 

 Kepedulian 
 Tanggungjawab 
 Keriligiusan 

Tes tulis Tes Uraian Berikan 3 
contoh 
penyimpangan 
sosial yang 
terjadi dalam 
keluarga! 

4 JP 1. Buku Paket: Sri Sudarmi 
dan Waluyo, Galeri 
Pengetahuan Sosial 
Terpadu 2: Untuk 
SMP/MTS Kelas VIII. 
Maryanto (ed.). Jakarta: 
Pusat Perbukuan, 
Departemen Pendidikan 
Nasional, 2008. Hal. 125-
138. 

2. Gambar-gambar perilaku 
penyimpangan sosial. 

3. LKS 
4. Buku yang relevan: 

Narwoko, J. Dwi dan 
Bagong Suyanto. 2006, 
Sosiologi: Teks dan 
Pengantar. Jakarta: 
Kencana; Soekanto, 
Suryono. 2004, Sosiologi 
Suatu Pengantar. Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada; 
dan Tim Sosiologi dan 
Geografi. 2005, 
Pengetahuan Sosial: 
Sosiologi dan Geografi. 
Jakarta: Yudhistira 

5. Video bentuk-bentuk 
penyimpangan sosial dan 
penanggulangannya. 

2. Bentuk-bentuk 
penyimpangan 
sosial dalam 
keluarga dan 
masyarakat. 

2. Mengidentifikasi bentuk-
bentuk penyimpangan 
sosial dalam keluarga dan 
masyarakat agar selalu 
berupaya mencegah dan 
memperbaiki 
penyimpangan di sekitar 
dirinya. 

Tes tulis Tes Uraian Sebutkan 4 
bentuk 
penyimpangan 
sosial yang 
terjadi dalam 
keluarga dan 
masyarakat. 

3. Contoh 
penyimpangan 
sosial dalam 
keluarga dan 
masyarakat. 

3. Memberi contoh 
penyimpangan sosial yang 
terjadi dalam keluarga 
dan masyarakat untuk 
melaksanakan tugas dan 
kewajibannya 
sebagaimana yang 
seharusnya dia lakukan, 
terhadap diri sendiri, 
masyarakat, lingkungan, 
negara dan Tuhan Yang 
Maha Esa. 

Tugas Tugas Rumah Mencari 
contoh-contoh 
penyimpangan 
sosial yang 
terjadi dalam 
keluarga dan 
masyarakat. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Sekolah   :  SMPK Santo Yoseph, Denpasar 
Kelas   :  VIII (Delapan) 
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 
Semester  :  1 (satu) 
Standar Kompetensi :  3. Memahami Penyimpangan Masalah Sosial. 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
KARAKTER YANG 

DIHARAPKAN 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN 

CONTOH 
INSTRUMEN 

3.2. Mengidentifikasi 
berbagai usaha 
pencegahan 
penyimpangan 
sosial dalam 
keluarga dan 
masyarakat 

1. Akibat 
penyimpangan 
sosial dalam 
keluarga dan 
masyarakat. 

1. Tatap Muka (TM): 
a. Menjelaskan dan tanya 

jawab faktor-faktor dan 
akibat-akibat 
penyimpangan sosial dalam 
keluarga dan masyarakat 

b. Menjelaskan upaya-upaya 
pencegahan penyimpangan 
sosial dalam keluarga dan 
masyarakat. 

2. Penugasan Terstruktur (PT): 
a. Diskusi tentang akibat dari 

penyimpangan sosial dalam 
keluarga dan masyarakat. 

b. Diskusi tentang upaya-
upaya pencegahan 
penyimpangan sosial dalam 
keluarga dan masyarakat. 

c. Menjawab bentuk-bentuk 
penyimpangan sosial dalam 
keluarga dan masyarakat 
dari LKS 

3. Tugas Mandiri Tak Terstruktur 
(TMTT): 
a. Mengkaji faktor-faktor 

penyebab terjadinya 
penyimpangan sosial dari 
berbagai macam sumber 

b. Mencari dan menemukan 
artikel/berita/video tentang 
penyimpangan sosial 
beserta upaya 
penanggulangannya 

1. Mengidentifikasi akibat 
penyimpangan sosial 
dalam keluarga dan 
masyarakat agar selalu 
berupaya mencegah dan 
memperbaiki 
penyimpangan di sekitar 
dirinya. 

 Tanggungjawab 
 Kecerdasan 
 Ketangguhan 

Tugas Tugas Rumah Mengumpulkan 
informasi tentang 
akibat 
penyimpangan 
sosial dalam 
keluarga dan 
masyarakat 

6 JP 1. Gambar-gambar 
perilaku 
penyimpangan sosial 
dan upaya 
pencegahannya. 

2. LKS 
3. Multimedia 

Pembelajaran 
Sosiologi (Slide MS 
Office Powerpoint) 

4. Buku yang relevan, 
seperti: Sri Sudarmi 
dan Waluyo, Galeri 
Pengetahuan Sosial 
Terpadu 2: Untuk 
SMP/MTS Kelas VIII. 
Maryanto (ed.). 
Jakarta: Pusat 
Perbukuan, 
Departemen 
Pendidikan Nasional, 
2008. Hal. 139-152; J. 
Dwi dan Bagong 
Suyanto. 2006, 
Sosiologi: Teks dan 
Pengantar. Jakarta: 
Kencana; Soekanto, 
Suryono. 2004, 
Sosiologi Suatu 
Pengantar. Jakarta: 
PT RajaGrafindo 
Persada. 

2. Faktor-faktor 
penyebab 
terjadinya 
penyimpangan 
sosial dalam 
keluarga dan 
masyarakat 

2. Mengidentifikasi faktor-
faktor penyebab 
terjadinya penyimpangan 
sosial dengan cermat 

Tes tulis Tes Uraian Jelaskan faktor-
faktor penyebab 
terjadinya 
penyimpangan 
sosial! 

3. Upaya-upaya 
pencegahan 
penyimpangan 
sosial dalam 
keluarga dan 
masyarakat. 

3. Mengidentifikasi upaya-
upaya pencegahan 
penyimpangan sosial 
dalam keluarga dan 
masyarakat dengan 
bersikap pantang 
menyerah atau tidak 
putus asa ketika 
menghadapi kesulitan 
dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya 

Tes tulis Tes Uraian Sebutkan upaya-
upaya untuk 
mencegah 
penyimpangan 
sosial! 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Sekolah   :  SMPK Santo Yoseph, Denpasar 
Kelas   :  VIII (Delapan) 
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 
Semester  :  1 (satu) 
Standar Kompetensi :  4. Memahami kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat. 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
KARAKTER YANG 

DIHARAPKAN 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN 

CONTOH 
INSTRUMEN 

4.1. Mendeskripsikan 
hubungan antara 
kelangkaan 
sumber daya 
dengan 
kebutuhan 
manusia yang 
tidak terbatas 

1. Kelangkaan 
sumber daya 
ekonomi 

1. Tatap Muka (TM): 
a. Menjelaskan hubungan 

antara kelangkaan sumber 
daya dengan kebutuhan 
manusia yang tidak 
terbatas, maksud 
kelangkaan sumber daya 
ekonomi dan usaha-usaha 
manusia dalam mengatasi. 

b. Menjelaskan tentang 
memanfaatkan sumber 
daya yang langka untuk 
memenuhi kebutuhan 

c. Tanya jawab kebutuhan 
manusia yang tidak 
terbatas, faktor-faktor 
penyebab kebutuhan 
manusia dan macam-
macam alat pemenuhan 
kebutuhan 

d. Tanya jawab tentang 
penentuan skala prioritas 
dari berbagai kebutuhan 
manusia beraneka ragam 

2. Penugasan Terstruktur (PT): 
a. Mendiskusikan arti 

kelangkaan dan 
faktorfaktor penyebab 
terjadinya kelangkaan serta 
cara mengatasinya 

b. Mendiskusikan Usaha-
usaha manusia dalam 
mengatasi kelangkaan 

c. Mendiskusikan cara 

1. Mendeskripsikan arti 
kelangkaan sumber daya 
ekonomi dan faktor-faktor 
penyebab terjadinya 
dengan cermat dan tepat. 

 Kecerdasan 
 Berjiwa 

kepemimpinan 
 Percaya diri 
 Kejujuran 
 Keberanian 

mengambil 
resiko 

 Keingintahuan 

Tes tulis Tes Uraian Jelaskan 
pengertian 
kelangkaan 

6 JP 1. Buku Paket: Sri 
Sudarmi dan Waluyo, 
Galeri Pengetahuan 
Sosial Terpadu 2: 
Untuk SMP/MTS Kelas 
VIII. Maryanto (ed.). 
Jakarta: Pusat 
Perbukuan, 
Departemen 
Pendidikan Nasional, 
2008. Hal. 153-184. 

2. Lingkungan sekolah 
3. Keluarga 
4. Lingkungan 

masyarakat 
5. Foto/gambar/buku 

perpustakaan yang 
berhubungan dengan 
sumber daya alam dan 
sumber daya 

2. Usaha-usaha 
manusia dalam 
mengatasi 
kelangkaan 
sumber daya 
ekonomi 

2. Mengidentifikasi usaha-
usaha manusia dalam 
mengatasi kelangkaan 
sumber daya ekonomi 
dengan kemampuan diri 
sendiri terhadap 
pemenuhan tercapainya 
setiap keinginan dan 
harapannya. 

Tes tulis Tes pilihan 
ganda 

Sebutkan faktor-
faktor penyebab 
terjadinya 
kelangkaan 

3. Memanfaatkan 
sumber daya 
yang langka 
untuk 
memenuhi 
kebutuhan 

3. Mengidentifikasi cara 
memanfaatkan sumber 
daya yang langka untuk 
memenuhi kebutuhan 
dengan didasari pada 
upaya menjadikan dirinya 
sebagai orang yang selalu 
dapat dipercaya dalam 
perkataan, tindakan, dan 
pekerjaan, baik terhadap 
diri dan pihak lain. 

Tes lisan Daftar 
pertanyaan 

Apa yang harus 
kita lakukan dalam 
menggunakan 
sumber daya yang 
langka, seperti 
BBM misalnya? 

4. Kebutuhan 
manusia yang 
tidak terbatas 

4. Mendeskripsikan 
pengertian, macam-
macam, dan faktor-faktor 
yang menentukan 
kebutuhan secara cermat, 
tepat dan cepat. 

Tes tulis Tes Uraian Apa arti 
kebutuhan? 
Berikan contoh 
kebutuhan yang 
kamu ketahui 
menurut 
intensitasnya 

5. Faktor-faktor 
penyebab 

5. Mengidentifikasi faktor-
faktor penyebab 

Tes tulis Tes Uraian Sebutkan faktor-
faktor yang 
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kebutuhan 
manusia 
beraneka ragam 

memanfaatkan sumber 
daya yang langka untuk 
memenuhi kebutuhan 

d. Mendiskusikan tentang 
pengertian, macam-macam 
kebutuhan dan faktori-
faktor yang mentukan 
kebutuhan manusia 

e. Mendiskusikan faktor-
faktor penyebab kebutuhan 
manusia beraneka ragam 

f. Mendiskusikan tentang 
pengertian dan macam-
macam alat pemenuhan 
kebutuhan 

3. Tugas Mandiri Tak Terstruktur 
(TMTT): 
a. Mencari berita/artikel 

tentang kelangkaan suber 
daya terkait dengan 
pemenuhan kebutuhan 
manusia dari berbagai 
macam sumber disusun 
sebagai laporan 

kebutuhan manusia 
beraneka ragam dengan 
sikap yang selalu 
berupaya untuk 
mengetahui leboh 
mendalam dan meluas 
dari apa yang 
dipelajarinya, dilihat dan 
didengar. 

menyebabkan 
kebutuhan 
manusia 
bermacam ragam. 

6. Menentukan 
skala prioritas 
dari berbagai 
jenis kebutuhan 

6. Menjelaskan pengertian 
skala prioritas dan 
menyusun skala prioritas 
kebutuhan manusia pada 
umumnya dengan 
kesiapan menerima 
resiko/akibat yang 
mungkin timbul dari 
tindakan nyata. 

Tes tulis Tes Uraian Apa pengertian 
skala prioritas 
kebutuhan? 
berikan contohnya. 

7. Pengertian dan 
macam-macam 
alat pemenuhan 
kebutuhan 

7. Mengidentifikasi arti dan 
macam-macam alat 
pemenuhan kebutuhan 
dengan cermat dan tepat. 

Tes tulis Tes Uraian Sebutkan tiga 
macam, alat 
pemenuhan 
kebutuhan 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Sekolah   :  SMPK Santo Yoseph, Denpasar 
Kelas   :  VIII (Delapan) 
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 
Semester  :  1 (satu) 
Standar Kompetensi :  4. Memahami kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat. 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

KARAKTER 
YANG 

DIHARAPKAN 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN 

CONTOH 
INSTRUMEN 

4.2. Mendeskripsikan 
pelaku ekonomi: 
rumah tangga, 
masyarakat, 
perusahaan, 
koperasi, dan 
negara 

1. Pelaku Ekonomi 1. Tatap Muka (TM): 
a. Menjelaskan pengertian 

Pelaku Ekonomi 
b. Menjelaskan peranan dan 

tujuan tiga sektor usaha 
formal 

c. Menjelaskan penerapan 
cara mendirikan dan 
mengelola BUMS 

d. Menjelaskan cara-cara 
pendirian koperaso dan 
pokok-pokok perkoperasian 
Indonesia 

2. Penugasan Terstruktur (PT): 
a. Membaca referensi dan 

mendiskusikan Pelaku 
Ekonomi 

b. Mendiskusikan peranan dan 
tujuan tiga sektor usaha 
formal 

c. Mendiskusikan cara 
mendirikan dan mengelola 
BUMS 

d. Membaca literatur dan 
mendiskusikan tentang 
pokok-pokok perkoperasian 
Indonesia 

e. Mendiskusikan tentang 
cara-cara mendirikan 
koperasi 

3. Tugas Mandiri Tak Terstruktur 
(TMTT): 
a. Simulasi tatacara berdirinya 

koperasi 

1. Mengkategorikan pelaku 
ekonomi utama dalam 
perekonomian Indonesia 
dengan cermat dan tepat. 

 Kecerdasan 
 Keingintahuan 
 Kemandirian 
 Berjiwa 

wirausaha 

Tes tulis Tes Uraian Sebutkan siapa 
saja pelaku 
ekonomi utama 
dalam 
perekonomian di 
Indonesia? 

6 JP 1. Buku Paket: Sri 
Sudarmi dan Waluyo, 
Galeri Pengetahuan 
Sosial Terpadu 2: 
Untuk SMP/MTS Kelas 
VIII. Maryanto (ed.). 
Jakarta: Pusat 
Perbukuan, 
Departemen 
Pendidikan Nasional, 
2008. Hal. 167-184. 

2. Lingkungan 
masyarakat 

3. Foto/gambar/buku 
perpustakaan yang 
berhubungan dengan 
pelaku ekonomi dan 
aktivitasnya 

2. Peranan dan 
tujuan tiga 
sektor usaha 
formal 

2. Mengidentifikasi peranan 
dan tujuan keberadaan 3 
sektor usaha formal 
(BUMN, BUMS dan 
Koperasi) agar dapat 
bertindak untuk 
mengetahui lebih 
mendalam dan meluas 
dari apa yang 
dipelajarinya, dilihat, dan 
didengar. 

Tes Lisan Daftar 
Pertanyaan 

Sebutkan tujuan 
BUMN didirikan 
oleh pemerintah 

3. Penerapan cara 
mendirikan dan 
mengelola BUMS 

3. Mengidentifikasi cara 
mendirikan dan 
mengelola BUMS agar 
dapat mandiri dan pandai 
atau berbakat mengenali 
produk baru. 

Penugasan Tugas di 
rumah (PR) 

Apabila kamu 
ingin membuka 
salah satu usaha 
atau mendirikan 
BUMS, apa saja 
yang akan kamu 
persiapkan untuk 
itu? 

4. Pokok-pokok 
perkoperasian 
Indonesia 

4. Mengidentifikasi tentang 
pokok-pokok 
perkoperasian di 
Indonesia (pengertian, 
landasaan, azas, sejarah, 
keanggotaannya, sumber 
modal, prinsip-prinsip 
dll.) agar dapat bertindak 
untuk mengetahui lebih 

Tes tulis Tes Uraian Coba sebutkan 
sumber-sumber 
modal koperasi! 
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b. Mencari artikel tentang 
koperasi Indonesia dari 
berbagai macam sumber 

mendalam dan meluas 
dari apa yang 
dipelajarinya, dilihat, dan 
didengar. 

5. Pendirian 
koperasi 

5. Mengidentifikasi tentang 
cara pendirian, tujuan, 
peranan, ciri-ciri, 
manfaat, RAT, cara 
pembagian SHU, 
pembubaran dan jenis-
jenis usaha koperasi agar 
dapat mandiri dan pandai 
atau berbakat mengatur 
permodalan operasinya. 

Tes tulis Tes Uraian Bedakan jenis 
koperasi konsumsi 
dan koperasi 
produksi 

6. Tatacara 
mendirikan 
koperasi 

6. Mendiskusikan tata cara 
pendirian koperasi agar 
dapat mandiri dan pandai 
atau berbakat menyusun 
operasi untuk 
memasarkan produk 
baru. 

Observasi Lembar 
observasi 

Coba amati cara-
cara mendirikan 
koperasi, 
bagaimana 
langkah-langkah 
pendiriannya? 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Sekolah   :  SMPK Santo Yoseph, Denpasar 
Kelas   :  VIII (Delapan) 
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 
Semester  :  1 (satu) 
Standar Kompetensi :  4. Memahami kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat. 
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KARAKTER YANG 

DIHARAPKAN 
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WAKTU SUMBER BELAJAR 

TEKNIK BENTUK 
INSTRUMEN 

CONTOH 
INSTRUMEN 

4.3. Mengidentifikasi 
bentuk pasar 
dalam kegiatan 
ekonomi 
masyarakat 

1. Pengertian, 
fungsi, dan 
peranan pasar 
bagi masyarakat 

1. Tatap Muka (TM): 
a. Menjelaskan fungsi dan 

peranan pasar bagi 
masyarakat 

b. Menjelaskan tentang 
syarat-syarat terjadinya 
pasar 

c. Menjelaskan tentang 
pasar kongkrit dan 
pasar abstrak 

d. Tanya jawab tentang 
pasar kongkrit dan 
pasar abstrak 

2. Penugasan Terstruktur 
(PT): 
a. Membaca literatur, dan 

mendiskusi kan tentang 
pengertian pasar, fungsi 
pasar, dan peranan 
pasar 

b. Mendiskusikan macam-
macam pasar, dan 
contoh pasar 

3. Tugas Mandiri Tak 
terstruktur (TMTT): 
a. Mengidentifikasi 

tentang syarat-syarat 
terjadinya pasar dari 
berbagai macam sumber 
disusun sebagai laporan 

b. Membedakan pasar 
kongkrit dan pasar 
abstrak dari berbagai 
sumber disusun dalam 
bentuk 

1. Mendeskripsikan 
pengertian, fungsi, dan 
peranan pasar bagi 
masyarakat dengan upaya 
untuk mengetahui lebih 
mendalam dan meluas dari 
apa yang dipelajarinya. 

 Keingintahuan 
 Kecerdasan 
 Tanggungjawab 
 Berjiwa 

wirausaha 

Tes tulis Tes pilihan 
ganda 

Berikut ini yang 
bukan fungsi pasar, 
adalah pasar 
sebagai sarana… 
a. distribusi 
b. promosi 
c. produksi 
d. pembentuk 

harga 

6 JP 1. Buku Paket: Sri 
Sudarmi dan Waluyo, 
Galeri Pengetahuan 
Sosial Terpadu 2: 
Untuk SMP/MTS 
Kelas VIII. Maryanto 
(ed.). Jakarta: Pusat 
Perbukuan, 
Departemen 
Pendidikan Nasional, 
2008. Hal. 185-198. 

2. Lingkungan 
masyarakat/pasar 

3. Foto/gambar/buku 
perpustakaan yang 
berhubungan dengan 
pasar dan kegiatan 
ekonomi masyarakat 

2. Syarat-syarat 
terjadinya pasar 

2. Mengidentifikasi dengan 
cermat syarat-syarat 
terjadinya pasar 

Tes Lisan Lembar 
pertanyaan 

Sebutkan 4 syarat 
terjadinya pasar 

3. Macam-macam 
pasar dan 
contoh-
contohnya 

3. Mengklasifikasi macam-
macam pasar beserta 
contohnya masing-masing 
agar dapat mandiri dan 
pandai atau berbakat untuk 
memasarkan produk baru. 

Penugasan Tes Uraian Sebutkan macam-
macam pasar 
menurut waktu 
pelaksanaannya 

4. Perbedaan pasar 
konkrit dan 
pasar abstrak 

4. Mengidentifikasi dengan 
cermat dan tepat ciri-ciri 
pasar konkrit dan pasar 
abstrak serta menyebutkan 
contoh-contohnya 

Tes tulis Tes Uraian Jelaskan ciri-ciri 
pasar konkrit dan 
pasar abstrak 

5. Demonstrasi/ 
simulasi jual beli 
di pasar 

5. Mendemonstrasikan/simula
si kegiatan jual beli di suatu 
pasar dengan sikap yang 
mendorong dirinya untuk 
menghasilkan sesuatu yang 
berguna bagi masyarakat. 

Observasi Lembar 
observasi 

Lakukan simulasi 
kegiatan jual beli di 
pasar, bandingkan 
bagaimana harga 
barang yang laku 
dan yang tidak 
laku? 
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mading/presentasi MS 
Office Power Point 

c. Melakukan 
demonstrasi/simulasi 
dan observasi tentang 
jualbeli/tawar menawar 
di pasar 

 

  Denpasar, ...... Agustus 2012 
   

Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
(Sejarah) 

 
 
 

(Drs. Al. I Ketut Kariawan) 

Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
(Ekonomi) 

 
 
 

(Catharina Eny Widiyanti, S.Pd.) 

Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
(Geografi & Sosiologi) 

 
 
 

(Petrus Haryo Sabtono, S.S.) 
   
  

Mengetahui, 
 

 

 Kepala Sekolah 
SMPK Santo Yoseph Denpasar 

 
 
 

(R.Y. Hendriyathi, M.Pd.) 

 

 


