
MANELA MAULID FESTIVAL (M2F) TAHUN 2020 

SILABUS  OLIMPIADE  IPS (SMP/MTs ) 

 

 

NO 

 

 

KOMPETENSI INTI 

 

LINGKUP MATERI 

1 Menganalisis Interaksi antar 
ruang dan pengaruhnya 
terhadap kehidupan manusia 

dalam aspek sosial, ekonomi, 
budaya  dan pendidikan di 
wilayah Indonesia melalui peta, 

tabel, grafik, video, data 

hasil observasi secara 

cermat 

- Jaringan dan  sarana transportasi 
antar pulau 

- Pengaruh keadaan alam  terhadap 
keragaman sosial budayabangsa 

- Peranan penduduk dalam 
pembangunan nasional. 

- Jaringan dan sarana transportasi 
antar pulau 

- Bentuk muka bumi dan aktivitas 
penduduk Indonesia 

- Kondisi tanah dan keuntungannya 
terhadap aktivitas pertanian 

- Pengaruh keadaan alam  terhadap 
keragaman sosial budaya bangsa 

- Keragamn flora dan fauna 
diIndonesia 

- Potensi dan persebaran 
sumberdaya udara, tanah, air, hutan, 
tambang dan laut 

- Kondisi tanah dan keuntungannya 
terhadap aktivitas pertanian 

- Pengaruh kondisi geografis terhadap 
akses dan pemerataan pendidikan 

- Pengaruh keadaan alam  
terhadapnkeragaman sosial 
budayabangsa 



- Pengaruh keadaan alam  terhadap 
keragaman sosial budayabangsa 

 

2 Menganalisis interaksi sosial 
dan pengaruhnya terhadap 
kehidupan 

sosial dalam ekonomi dan 
budaya serta nilai dan  norma 
yang mendasari pembentukan 
lembaga sosial dengan 
menggunakan gambar, contoh 
kasus,dan 

pengamatan lapangan secara 
komprehensif 

- Konsep interaksi manusia dalam 
kegiatan ekonomi 

- Sifat dan bentuk interaksi sosial 
Budaya 

- Peran dan fungsi keragaman sosial, 
budaya dan religi dalam kehidupan 

- Hakikat dan jenis lembaga sosial 

- Konsep interaksi manusia dengan 
budaya 

- Konsep interaksi manusia dengan 
budaya 

- Hakikat dan jenis lembaga sosial 

 

3 Menganalisis perubahan dan 
kesinambungan masyarakat 
Indonesia pada masa Pra 
Aksara, Hindu-Budha dan Islam 
melalui kunjungan ke situs, 
museum untuk menghargai 
warisan sejarah dan 
nasionalisme 

1. Asal usul penduduk Indonesia 

2. Peta jalur migrasi nenek moyang 
bangsa Indonesia 

3. Kehidupan sosial budaya Masyarakat 
Indonesia pada masa Pra aksara 

4. Kehidupan sosial budaya Masyarakat 
Indonesia pada masa Hindu Buddha 

5. Kehidupan sosial budaya masyarakat 
Indonesia pada masa Islam 

4 Mengevaluasi perubahan dan 
kesinambungan ruangdari 
masa kemerdekaan sampai 
awal reformasi 

1. Perang Dunia II 

2. Usaha perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan 
NKRI 

3. Peristiwa-peristiwa politik dan 
ekonomi pasca pengakuan 
kedaulatan 

4. Tokoh-tokoh pada awal 



kemerdekaan 

5. Dorongan internal dan eksternal 
pada masa kemerdekaan 

6. lnteraksi Indonesia terhadap 
kehidupan negara-negara ASEAN 

7. Dinamika politik, perubahan 
sosial ekonomi pada masa Orde 
Baru dan 

       reformasi 

5 Menganalisis perubahan 
eruangan dan interaksi antar 
ruang yang diakibatkan faktor 
alam, manusia 

dan pengaruhnya terhadap 
kelangsungan kehidupan di 
negara 

Asean melalui video, grafik, 
tabel dan gambar secara kritis 

1. Kondisi geografis negara anggota 

Asean 

2. Pluralitas masyarakat negara anggota 
Asean dilihat dari etnis, agama, 
pekerjaan dan status sosial 

3. Keunggulan dan keterbatasan ruang 
dalam kegiatan ekonomi di negara 
Asean 

4. Peningkatan kualitas penduduk 
dalam menghadapi persaingan bebas 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

6 Mengevaluasi perubahan dan 

Kesinambungan ruang dari 
masa 

penjajahan sampai tumbuhnya 
semangat kebangsaan melalui 

observasi lapangan, presentasi, 
data sekunder secara teliti 
untuk menumbuhkan semangat 
nasionalisme  

1. Pengaruh lokasi geostrategis 
terhadap munculnya Kolonialisme 
Barat di  Indonesia 

2. Perubahan ruang sebagai akibat 
penetrasi kolonialisme di Indonesia 

3. Pertumbuhan semangat kebangsaan 
pada masa pergerakan nasional 

7 Mensintesis interaksi antara 
manusia dan ruang terkait 
kegiatan ekonomi (produksi, 
distribusi, konsumsi, 

permintaan dan penawaran) 
melalui 

‑ kelangkaan, kebutuhan manusia, 

motif,  prinsip dalam tindakan 
ekonomi, masalah ekonomi klasik dan 
modern 

‑ pelaku ekonomi dalam suatu 

perekonomian 



kurva, grafik,tabel dan contoh 
kasus secara teliti 

‑ permintaan, penawaran harga, dan 

pasar 

‑ IPTEK dalam kegiatan perekonomian 

‑ kewirausahaan dalam membangun 

ekonomi Indonesia 

‑ perdagangan antardaerah, antarpulau 

dan perdagangan internasional 

‑ BUMN, BUMS 

- Bentuk badan usaha : firma, CV, PT, 
dst 

- APBN, APBD, Perpajakan 

‑ pengembangan ekonomi kreatif 

‑ pengembangan pusat-pusat 

keunggulan ekonomi 

8 Mengevaluasi perubahan 
keruangan dan interaksi antar 
ruang negara-negara Asia dan 
negara-negara di benua lainnya 
serta dampaknya bagi 
kehidupan manusia melalui 
observasi lapangan, presentasi, 
data sekunder secara teliti 
untuk menghargai hubungan 
kerjasama 

antar bangsa  

1. Karakteristik fisik dan sosial di 
negara-negara Asia dan 
pengaruhnya terhadap kegiatan 
ekonomi, sosial, dan budaya. 

2. Sejarah persebaran bangsabangsa 
Asia dan pengaruhnya terharap 
kehidupan sosial dan budaya. 

3. Kerjasama antar negara Asia dan 
negara-negara di benua lain dalam 
bidang ekonomi, budaya dan 
endidikan 

4. Perubahan kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat dalam arus globalisasi 

9 Menganalisis ketergantungan 
antar 

ruang dilihat dari konsep 
ekonomi dan pengaruhnya 
terhadap dinamika penduduk 
melalui grafik, tabel, dan contoh 
kasus dengan cermat 

1. Konsep dan perhitungan Pendapatan 
nasional 

2. Pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi 

3. Keterbukaan ekonomi dan 
pengaruhnya terhadap kesejahteraan 
sosial 



4. Keragaman sosial budaya untuk 

peningkatan usaha ekonomi 

kreatif 

10 Mengevaluasi  perubahan dan 

kesinambungan ruang dari awal 
kemerdekaan sampai awal 
reformasi melalui penggunaan 
sumber-sumber 

sekunder, contoh kasuskasus 

pembangunan, pembuatan 
narasi 

sejarah secara kritis. 

1. Perubahan-perubahan ruang dari segi 
politik pada masa awal kemerdekaan 

2. Keberlanjutan perjuangan melawan 
penjajah dalam mempertahankan 
kemerdekaan 

3. Perubahan-perubahan sosial, politik 
dan ekonomi pada masa demokrasi 
liberal sampai dengan demokrasi 
terpimpin 

4. Perubahan-perubahan sosial politik, 
ekonomi pada masa orde baru 
sampai dengan masa reformasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KISI-KISI  OLIMPIADE IPA  M2F  2020 

 

NO 

 

 

KOMPETENSI INTI 

 

LINGKUP MATERI 

1 Menganalisis konsep dasar kimia  Struktur dan ModelAtom 

 Klasifikasi Materi 

 Sifat dan Perubahan Materi 

 Unsur dan Rumus Kimianya 

 Senyawa dan Rumus Kimianya 

2 Mengidentifikasi klasifikasi larutan 

dan campuran berdasarkan    

 Larutan Asam Basa dan Garam 

 Campuran dan Pemisahan campuran 

3 Menganalisis konsep reaksi kimia 

berdasarkan sifat-sifat fisik dan 

kimia suatu zat 

 Sifat-sifat Zat dan Wujudnya serta 

Perubahannya 

 Konsep Reaksi Kimia Sederhana 

 Kimia dalam Kehidupan sehari-hari 

4 Menerapkan konsep Bahan-bahan 

kimia dalam kehidupan sehari-hari 

 Zat Aditif 

 Zat Adiktif 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MANELA MAULID FESTIVAL (M2F) TAHUN 2020 

SILABUS  OLIMPIADE  PAI  (SMP/MTs ) 

  

MATERI 

 1.Aqidah Akhlaq :   

    Iman kepada malaikat    
    penyembahan 

    Iman kepada kitab    

    Iman kepada Rosul    

    Iman kepada hari akhir    

    Iman kepada takdir    
    di Makkah 

    Asmaul Husna Al 'alim, Al khobir, as sami', Al Bashir    
    perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah 

    Hormat kepada orang tua dan Guru    

    Sikap optimis, tawakal    

    Sikap adil,toleransi    

 

2. Fiqih :    

    Sholat jama' dan qoshor    

    qurban dan aqiqah    

    Haji dan umroh    

    Shalat jama' dan qashar    

    Qurban dan aqiqah    

    Haji dan umrah    



    Jual beli  

     Riba    

     Pinjam/meminjam    

     Jenazah 

3. Qurdits : 

     Al-Qur'an dan cara mencintainya 

     Fungsi hadits terhadap al-Qur'an 

     Mad Qashr (mad thabi'i, mas shilah, mad tamkin) 

     Qalqalah (sughro, kubro) 

     Al-ta'rif ( al-qamariyah, al-syamsiyah 

     Ra' (tarqiq, tafkhim) 

     Isi kandungan surat2 pendek ( QS. Al-Qari'ah, QS. Al-Zalzalah, QS. Al-Alaq, QS. 
At- 
     Takatsur, QS. Al-Ashr, QS. Al-Maun, QS. Al-Lahab, QS. Al-Kautsar, An-Nahl: 125) 

     Hadits ttg menjaga lingkungan 

     Hadits ttg memanfaatkan waktu 

4.  SKI 

    Peribadatan Bangsa Quraisy dan praktek dakwah Rasulullah periode Makkah 

     Masa Kecil Nabi Muhammad SAW 

     Fathul Makkah (Penaklukan kota makkah) 

     Respon masyarakat madinah terhadap dakwah Rasulullah SAW 

     Strategi Dinasti Bani Umayyah  

     Perkembangan sastra  Bidang administrasi dan Pemerintahan 

     Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan 

     Perkembangan dan kemajuan bahasa dan sastra Masa Khulafaurrasyidin 

    Piagam madinah 

    Hijrah Nabi SAW. 

    Kemajuan ilmu pengetahuan agama dinasti Abasiyah 



    Kemunduran dinasti Abasiyah 

    Akhir Dakwah Nabi SAW. 

    Turunnya Wahyu Kepada Nabi SAW 

     

 

 

 

 

 

MANELA MAULID FESTIVAL (M2F) TAHUN 2020 

SILABUS  OLIMPIADE  MATEMATIKA (SMP/MTs ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NO 

 

 
MATERI 

1 Bangun datar 

2 Bangun ruang 

3 Eksponensial 

4 Fungsi 

5 Keterbagian 

6 Kombinatorik 

7 Peluang 

8 Pencacahan 

9 Perbandingan 

10 Statistika 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MANELA MAULID FESTIVAL (M2F) TAHUN 2020 

SILABUS  OLIMPIADE  BAHASA INGGRIS  (SMP/MTs ) 

 
NO 

 

 
MATERI 

1  Expressing of possibility 
2 Adverb 
3 Announcement 
4 Conjunction 
5 Contras conjunction 
6 Elliptic 
7 Expressing of advice 
8 Expressing of agreement & Disagreement 
9 Expressing of appologize 

10 Expressing of Asking permission 
11 Expressing of capability 
12 Expressing of certainty 
13 Expressing of chance 
14 Expressing of hope 
15 Expressing of Invitation 
16 Expressing of offereing  
17 Expressing of pride 
18 Expressing of Request 
19 Expressing of responce of invitation 
20 Expressing of surprise 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 expressing of sympathy 
22 Future Tense 
23 Gerund 
24 Letter 
25 Message 
26 Narrative text 
27 Notice 
28 Past perfect 
29 Present Perfect 
30 Procedure Text 
31 Question taq 
32 Recount text 
33 Recount Text (Biography) 
34 Simple Past Tense 
35 Simple Present tense 
36 Sinonimous (Vocabulary) 
37 WH-Question 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KISI KISI OLIMPIADE B.ARAB 
MANELA MAULID FESTIVAL 2020 

 فهما لمفردات والعيارات  -ا

 الحياة اليومية -1

 مراحل التعليم  -2

 السياحة -3

 المهنة -4

 القواعد الخوية والصرفية -ب

 االسماء المرفوعات  -1

 االسماء المنصوبات  -2

 نصب المضارع -3

 جزم المضارع -4

 االفعال الخمسة -5

 االسماء الخمسة     -6

 الفعل المعتل -7

 إن وأخواتها -8

 نعت  -9

 االضافة -10

 الساعة -11

 المثنى والجمع -12

 عالمات اإلعراب -13

  

 فهم المقروء , أسئلة عن : -ج

 همرة النبي  -1

 تاريخ نزل القرآن  -2

 المهنة -3

  السفر -4

 
 



 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


