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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

TEMATIK KELAS I (1)

TEMA: Diri Sendiri
KELAS 1 SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. IPS :
Memahami identitas diri dan
keluarga serta sikap saling
menghormati dalam
kemajemukan keluarga.

 Mengidentifikasi identitas diri , keluarga, dan kerabat.

2. IPA :
Mengenal anggota tubuh dan
kegunaannya serta cara
perawatannya.

 Mengenal bagian-bagian anggota tubuh dan
kegunaannya serta cara perawatannya.

3. PKN :
Menerapkan hidup rukun dalam
perbedaan.

 Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku
bangsa.

4. Matematika :
Melakukan penjumlahan dan
pengurangan bilangan sampai 20.

 Membilang banyak benda .

 Mengurutkan banyak benda

5. Bahasa Indonesia
Mendengarkan :
Memahami bunyi bahasa,
perintah dan dongeng yang
dilisankan.
Berbicara :
Mengungkapkan fikiran,
perasaan, dan informasi secara
lisan dengan perkenalan dan tegur
sapa, pengenalan, benda dan
fungsi anggota tubuh, dan
deklamas.
Membaca :
Memahami teks pendek dengan
membaca nyaring.
Menulis :
Menulis permulaan dengan
menjiplak menebalkan,
mencontoh, melengkapi, dan
menyalin.

 Membedakan bunyi bahasa.

 Memperkenalkan diri dengan bahasa yang santun.

 Mendeskripsikan benda-benda sekitar dan fungsi
anggota tubuh dengan kalimat sederhana.

 Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran dan
bentuk huruf.

 Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan
bentuk huruf.

6. Seni Budaya dan
Keterampilan :
Mengapresiasi karya seni rupa.
Mengekspresikan diri melalui

 Mengidentifikasi unsur rupa pada benda alam sekitar.

 Mengekspresikan diri melalui teknik menggunting /
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karya seni rupa. menyobek..

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA: Budi Pekerti
KELAS 1 SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. IPS :
Memahami identitas diri dan
keluarga serta sikap saling
menghormati dalam
kemajemukan keluarga.

 Menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan
keluarga.

2. IPA :
Mengenal cara mememlihara
lingkungan agar tetap sehat

 Membedakan lingkungan sehat dan tidak sehat.

3. PKN :
Menerapkan hidup rukun dalam
perbedaan.

 Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah.

4. Matematika :
Menggunakan pengukuran waktu
dan panjang

 Menentukan lama suatu kejadian berlangsung.

 Mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-
hari. ( pendek panjang ) dan membandingkannya.

5. Bahasa Indonesia
Mendengarkan :

 Memahami bunyi bahasa,
perintah dan dongeng yang
dilisankan.

Berbicara :

 Mengungkapkan fikiran,
perasaan, dan informasi secara
lisan dengan perkenalan dan
tegur sapa, pengenalan, benda
dan fungsi anggota tubuh, dan
deklamas.

Membaca :

 Memahami teks pendek dengan
membaca nyaring.

Menulis :

 Menulis permulaan dengan

 Melaksanakn sesuatu sesuai dengan perintah dan
petunjuk guru.

 Menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita.

 Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal
yang tepat.

 Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan
bentuk huruf.

 Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran dan
bentuk huruf.

 Mencontoh huruf , kata, atau kalimat sederhana dari
buku atau papan tulis dengan benar.

 Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan
gambar



Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD UMP | 32

menjiplak menebalkan,
mencontoh, melengkapi, dan
menyalin.

6. Seni Budaya dan
Keterampilan :
Mengapresiasi karya seni tari.  Menunjukkan sikap apresiatif terhadap gerak tari

menurut tingkat tinggi

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA: Keluarga
KELAS 1 SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. IPS :
Memahami identitas diri dan
keluarga serta sikap saling
menghormati dalam
kemajemukan keluarga.

 Menceritaan pengalaman

2. IPA :
Mengenal anggota tubuh dan
kegunaannya serta cara
perawatannya

 Membiasakan hidup sehat.

3. PKN :
Menerapkan hidup rukun dalam
perbedaan.

 Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku
bangsa.

4. Matematika :
Melakukan penjumlahan dan
pengurangan bilangan sampai 20

 Menyelesaikan masalah yang terkait penumlahan
sampai dengan 20.

 Menentukan waktu ( pagi, siang, malam) hari dan jam (
secara bulat)

5. Bahasa Indonesia
Mendengarkan :

 Memahami bunyi bahasa,
perintah dan dongeng yang
dilisankan.

 Melaksanakn sesuatu sesuai dengan perintah dan
petunjuk guru.

 Menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita.

 Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal
yang tepat.
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Berbicara :

 Mengungkapkan fikiran,
perasaan, dan informasi secara
lisan dengan perkenalan dan
tegur sapa, pengenalan, benda
dan fungsi anggota tubuh, dan
deklamas.

Membaca :

 Memahami teks pendek dengan
membaca nyaring.

Menulis :

 Menulis permulaan dengan
menjiplak menebalkan,
mencontoh, melengkapi, dan
menyalin.

 Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan
bentuk huruf.

 Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran dan
bentuk huruf.

 Mencontoh huruf , kata, atau kalimat sederhana dari
buku atau papan tulis dengan benar.

 Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan
gambar

6. Seni Budaya dan
Keterampilan :
Mengapresiasi karya seni musik.  Mengidentifikasi unsur/ elemen musik dari berbagai

sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA: KEGEMARAN
KELAS 1 SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. IPS :
Memahami identitas diri dan
keluarga serta sikap saling
menghormati dalam
kemajemukan keluarga.

 Menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan
keluarga

2. IPA :
Mengenal berbagai sifat benda
dan kegunaanya melalui
pengamatan
perubahan bentuk benda

 Mengenal benda yang dapat diubah bentuknya.

 Mengidentifikasikan kegunaan benda di lingkungan
sekitar.

3. PKN :
Membiasakan hidup tertib di  Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah
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rumah dan di sekolah.

4. Matematika :
Menggunakan pengukuran waktu
dan panjang

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu

 Mengelompokkan berbagai bangun ruang sederhana (
balok, prisma, tabung, bola dan kerucut )

5. Bahasa Indonesia
Mendengarkan :

 Memahami bunyi bahasa,
perintah dan dongeng yang
dilisankan.

Berbicara :

 Mengungkapkan fikiran,
perasaan, dan informasi secara
lisan dengan perkenalan dan
tegur sapa, pengenalan, benda
dan fungsi anggota tubuh, dan
deklamas.

Membaca :

 Memahami teks pendek dengan
membaca nyaring.

Menulis :

 Menulis permulaan dengan
menjiplak menebalkan,
mencontoh, melengkapi, dan
menyalin.

 Membedakan bunyi bahasa.

 Menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita

 Menyapa orang lain dengan kalimat sapaan yang tepat
dan bahasa yang santun.

 Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yan
tepat.

 Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan
intonasi yang tepat.

 Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan
bentuk huruf.

 Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran dan
bentuk huruf.

 Mencontoh huruf , kata, atau kalimat sederhana dari
buku atau papan tulis dengan benar.

 Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan
gambar

6. Seni Budaya dan
Keterampilan :

 Mengapresiasi karya seni tari

 Mengekpresikan diri melalui
karya seni tari.

 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap gerak tari
menurut tingkatan tinggi rendah.

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )
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TEMA: Lingkungan
KELAS 1 SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. IPS :
Memahami identitas diri dan
keluarga serta sikap saling
menghormati dalam
kemajemukan keluarga.

 Menceritakan pengalaman

2. IPA :
Mengenal anggota tubuh dan
kegunaannya serta cara
perawatannya.

 Mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat
dan kuat ( makan, air, pakaian, udara, lingkungan ).

3. PKN :
Menerapkan hidup rukun dalam
perbedaan

 Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku
bangsa

4. Matematika :
Melakukan penjumlahan dan
pengurangan bilangan sampai 20.

 Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan
sampai 20.

5. Bahasa Indonesia
Mendengarkan :

 Memahami bunyi bahasa,
perintah dan dongeng yang
dilisankan.

Berbicara :

 Mengungkapkan fikiran,
perasaan, dan informasi secara
lisan dengan perkenalan dan
tegur sapa, pengenalan, benda
dan fungsi anggota tubuh, dan
deklamas.

Membaca :

 Memahami teks pendek dengan
membaca nyaring.

Menulis :

 Menulis permulaan dengan
menjiplak menebalkan,
mencontoh, melengkapi, dan
menyalin.

 Membedakan bunyi bahasa.

 Menyapa orang lain dengan kalimat sapaan yang tepat
dan bahasa yang santun..

 Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang
tepat.

 Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran dan
bentuk huruf.

 Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan
bentuk huruf.

 Mencontoh huruf, kata atau kalimat sederhana dari
buku atau papan tulis dengan benar.

6. Seni Budaya dan
Keterampilan :

 Mengapresiasi karya seni
musik

 Mengidentifikasi unsur/ elemen musik dari berbagai
sumber bunyi yang dihasilkan tubuh manusia
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 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA: Pengalaman
KELAS 1 SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. IPS :
Memahami identitas diri dan
keluarga serta sikap saling
menghormati dalam
kemajemukan keluarga.

 Menceritaan pengalaman

 Menceritakan kasih sayang antar anggota keluarga

2. IPA :
Mengenal cara mememlihara
lingkungan agar tetap sehat

 Mengenal cara menjaga lingkungan agar tetap sehat

3. PKN :
Menerapkan hidup rukun dalam
perbedaan.

 Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di
rumah maupun di sekolah.

4. Matematika :
Menggunakan pengukuran waktu
dan panjang

 Menentukan waktu ( pagi, siang, malam) hari dan jam (
secara bulat)

5. Bahasa Indonesia
Mendengarkan :

 Memahami bunyi bahasa,
perintah dan dongeng yang
dilisankan.

Berbicara :

 Mengungkapkan fikiran,
perasaan, dan informasi secara
lisan dengan perkenalan dan
tegur sapa, pengenalan, benda
dan fungsi anggota tubuh, dan
deklamas.

Membaca :

 Memahami teks pendek dengan
membaca nyaring.

Menulis :

 Menulis permulaan dengan

 Membedakan bunyi bahasa

 Mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi
yang sesuai.

 Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal
yang tepat.

 Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan
bentuk huruf.

 Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran dan
bentuk huruf.

 Mencontoh huruf , kata, atau kalimat sederhana dari
buku atau papan tulis dengan benar.

 Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan
gambar
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menjiplak menebalkan,
mencontoh, melengkapi, dan
menyalin.

6. Seni Budaya dan
Keterampilan :
Mengapresiasi karya seni tari.  Menidentifikasi fungsi tubuh dalam melaksanakan

gerak di tempat.

 Menampilkan gerak tari menurut tingkatan tinggi
rendah.

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )
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KELAS I/2

TEMA : BUDI PEKERTI
KELAS 1 SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

IPA/ Sains :
Mengenal berbagai benda langit
dan peristiwa alam ( cuaca dan
musim ) serta pengaruhnya
terhadap kegiatan manusia

IPA
Membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim
hujan pada kegiatan manusia .

IPS :
Mendeskripsikan lingkungan
rumah

IPS :

Menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam
menjaga kebersihan rumah

PKN :
Menerapkan kewajiban anak di
rumah dan di sekolah

PKN :
Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat

Matematika :
Mengenal bangun datar sederhana

Matematika :

 Menunjukkan benda-benda yang secara geometris
berbentuk segitiga, segiempat dan lingkaran.

 Mmenyebut-kan cirri-ciri segitiga, segiempat, dan
lingkaran ditinjau dari banyak sisinya.

 Menjiplak berbagai bentuk segitiga, segiempat, dan
lingkaran.

 Mengelompokkan berbagai bentuk segitiga, segiempat,
dan lingkaran, menurut bentuk, permukaan, warna,
atau cirri lainnya.

Bahasa Indonesia :
Mendengarkan

 Memahami wacana lisan
tentang benda-benda di sekitar
dan dongeng.

Berbicara

 Mengungkapkan fikiran,
perasaan, dan informasi
secara lisan dengan gambar,
percakapan sederhana dan
dongeng.

Membaca

 Memahami teks pendek
dengan membaca lancar dan
membaca puisi anak.

Menulis

 Menulis permulaan dengan
huruf tegak bersambung
melalui dikte dan menyalin

Bahasa Indonesia :
Mendengarkan

 Menyebutkan isi dongeng
Berbicara

 Menceritakan isi gambar tunggal atau seri sederhana
dengan bahasa yang mudah dimengerti.

 Melakukan percakapan sederhana dengan
menggunakan kalimat dan kosa kata yang sudah
dikuasai.

 Menyampaikan rasa suka atau tidak suka tentang suatu
hal atau kegiatan dengan alas an sederhana.

 Memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang
disukai dengan ekspresi yang tepat.

Membaca

 Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang
terdiri atas 3 – 5 kata dengan intonasi yang tepat.

Menulis

 Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru
dengan huruf tegak bersambung.
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Seni Budaya dan Keterampilan
:
Mengekspresikan diri melalui
karya seni tari

Seni Budaya dan Keterampilan :

 Mengidentifikasi unsur rupa pada benda alam sekitar.

 Mengekspresikan diri melalui teknik menggunting /
menyobek

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA : KELUARGA
KELAS 1 SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

IPS :
Mendeskripsikan lingkungan
rumah

IPS :
Mendeskripsikan letak rumah

IPA/ Sains :
Mengenal berbagai benda langit
dan peristiwa alam ( cuaca dan
musim ) serta pengaruhnya
terhadap kegiatan manusia

IPA :
Mengidentifikasi penyebab benda benda bergerak (
baterr, per/pegas, dorongan tangan, dan magnet)

PKN :
Menerapkan kewajiban anak di
rumah dan di sekolah

PKN :
Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah

Matematika :
Mengenal bangun datar sederhana

Matematika :

 Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan
dua angka

Bahasa Indonesia :
Berbicara :

 Mengungkapkan fikiran,
perasaan, dan informasi secara
lisan dengan perkenalan dan
tegur sapa, pengenalan, benda
dan fungsi anggota tubuh, dan
deklamas.

Membaca :

 Memahami teks pendek
dengan membaca nyaring.

Menulis :

 Menulis permulaan dengan
menjiplak menebalkan,
mencontoh, melengkapi, dan

Bahasa Indonesia :

Berbicara

 Menceritakan isi gambar tunggal atau seri sederhana
dengan bahasa yang mudah dimengerti

 Melakukan percakapan sederhana dengan
menggunakan kalimat dan kosa kata yang sudah
dikuasai.
Membaca

 Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang
terdiri atas 3 – 5 kata dengan intonasi yang tepat.

 Membaca puisi anak yang terdiri atas 2 – 4 baris
dengan lafal dan intonasi yang tepat

Menulis

 Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru
dengan huruf tegak bersambung.
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menyalin.  Menyalin puisi anaka dengan huruf tegak bersambung

Seni Budaya dan Keterampilan
:

 Mengapresiasi karya seni
musik

Seni Budaya dan Keterampilan :

 Mengidentifikasi unsur rupa pada benda alam sekitar.

 Mengekspresikan diri melalui teknik menggunting /
menyobek

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA : LINGKUNGAN
KELAS 1 SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

IPS :
Mendeskripsikan lingkungan
rumah

IPS :

 Mendeskripsikan letak rumah

IPA/ Sains :
Mengenal berbagai bentuk energi,
manfaatnya dalam kehidupan
sehari-hari.

IPA :
Mengidentifikasi penyebab benda benda bergerak (
baterr, per/pegas, dorongan tangan, dan magnet)

PKN :
Menerapkan kewajiban anak di
rumah dan di sekolah

PKn :

 Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah

Matematika :

 Melakukan penjumlahan dan
pengurangan bilangan
sampai dengan dua angka
dalam pemecahan masalah.

Matematika :

 Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan
dua angka

Bahasa Indonesia :
Berbicara :

 Mengungkapkan fikiran,
perasaan, dan informasi secara
lisan dengan perkenalan dan
tegur sapa, pengenalan, benda
dan fungsi anggota tubuh, dan
deklamas.

Membaca :

 Memahami teks pendek

Bahasa Indonesia :

Mendengarkan

 Mengulang deskripsi tentang benda benda di sekitar.

 Menyebutkan isi dongeng.
Berbicara

 Melakukan percakapan sederhana dengan
menggunakan kalimat dan kosa kata yang sudah
dikuasai.

 Memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang
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dengan membaca nyaring.
Menulis :

 Menulis permulaan dengan
menjiplak menebalkan,
mencontoh, melengkapi, dan
menyalin.

disukai dengan ekspresi yang tepat.
Membaca

 Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang
terdiri atas 3 – 5 kata dengan intonasi yang tepat

Menulis

 Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru
dengan huruf tegak bersambung.

Seni Budaya dan Keterampilan:

 Mengapresiasi karya seni
musik

Seni Budaya dan Keterampilan :

 Menampilkan pola irama dan melodi sederhana

 Memeragakan dinamik sederhana

 Mengekspresikan diri melalui vocal alat musik, atau
sumber bunyi sederhana.

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA : KEBERSIHAN
KELAS 1 SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

IPS :
Mendeskripsikan lingkungan
rumah

IPS :

 Menceritakan kembali peristiwa penting

IPA :
Mengenal berbagai bentuk energi,
manfaatnya dalam kehidupan
sehari-hari.

IPA :

 Membedakan gerak benda yang mudah bergerak
dengan benda yang sulit bergerak melalui percobaan.

 Mengidentifikasi penyebab benda bergerak ( batere,
per/ pegas, dorongan tangan dan magnet )

PKN :
Menerapkan hak anak di rumah
dan di sekolah

PKN :

 Melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah

Matematika :
Melakukan penjumlahan dan
pengurangan bilangan sampai
dengan dua angka dalam
pemecahan masalah

Matematika :

 Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan

 Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan
dua angka

Bahasa Indonesia :
Mendengarkan :

 Memahami bunyi bahasa,
perintah dan dongeng yang
dilisankan.

Berbicara :

Bahasa Indonesia : Mendengarkan

 Mengulang deskripsi tentang benda benda di sekitar.

 Menyebutkan isi dongeng.

Berbicara

 Menyampaikan rasa suka atau tidak suka tentang suatu
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 Mengungkapkan fikiran,
perasaan, dan informasi secara
lisan dengan perkenalan dan
tegur sapa, pengenalan, benda
dan fungsi anggota tubuh, dan
deklamas.

Membaca :

 Memahami teks pendek dengan
membaca nyaring.

Menulis :

 Menulis permulaan dengan
menjiplak menebalkan,
mencontoh, melengkapi, dan
menyalin.

hal atau kegiatan dengan alas an sederhana..
Membaca

 Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang
terdiri atas 3 – 5 kata dengan intonasi yang tepat.

 Membaca puisi anak yang terdiri atas 2 – 4 baris
dengan lafal dan intonasi yang tepat

Menulis

 Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru
dengan huruf tegak bersambung.

 Menyalin puisi anaka dengan huruf tegak bersambung

Seni Budaya dan Keterampilan
:
Mengapresiasi karya seni musik

Seni Budaya dan Keterampilan :

 Mengidentifikasi unsure / elemen musik dari berbagai
sumber bunyi yang dihasilkan alam

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA : KESEHATAN
KELAS 1 SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

IPS :
Mendeskripsikan lingkungan
rumah

IPS :

 Menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku
dalam menjaga kebersihan rumah

IPA :
Mengenal berbagai benda langit
dan peristiwa alam ( cuaca dan
musim ) serta pengaruhnya
terhadap kegiatan manusia.

IPA :

 Mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan

PKN :
Menerapkan hak anak di rumah
dan di sekolah

PKN :

 Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat

Matematika :
Menggunakan pengukuran berat

Matematika :

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat
benda
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Bahasa Indonesia :
Mendengarkan :

 Memahami bunyi bahasa,
perintah dan dongeng yang
dilisankan.

Berbicara :

 Mengungkapkan fikiran,
perasaan, dan informasi secara
lisan dengan perkenalan dan
tegur sapa, pengenalan, benda
dan fungsi anggota tubuh, dan
deklamas.

Membaca :

 Memahami teks pendek dengan
membaca lancar dan
membaca puisi anak.

Menulis :

 Menulis permulaan dengan
menjiplak menebalkan,
mencontoh, melengkapi, dan
menyalin.

Bahasa Indonesia :

Mendengarkan

 Menyebutkan isi dongeng.

Berbicara

 Menceritakan isi gambar tunggal atau seri sederhana
dengan bahasa yang mudah dimengerti.

 Melakukan percakapan sederhana dengan
menggunakan kalimat dan kosa kata yang sudah
dikuasai.

 Memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang
disukai dengan ekspresi yang tepat.

Membaca

 Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang
terdiri atas 3 – 5 kata dengan intonasi yang tepat.

 Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru
dengan huruf tegak bersambung

Seni Budaya dan Keterampilan
:

 Mengapresiasi karya seni
musik

 Mengapresiasi karya seni tari

Seni Budaya dan Keterampilan :

 Menampilkan gerak tari menurut tingkatan tinggi
rendah

 Menunjukkan sikap apresiasif terhadap gerak tari
menurut tingkatan tinggi rendah.

 Menanggapi dengan gerakan spontan rangsangan
bunyi

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA : PERISTIWA
KELAS 1 SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

IPS :
Mendeskripsikan lingkungan
rumah

IPS :

 Menceritakan kembali peristiwa penting
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IPA :
Mengenal berbagai bentuk energi,
manfaatnya dalam kehidupan
sehari-hari

IPA :

 Membedakan gerak benda yang mudah bergerak
dengan benda yang sulit bergerak melalui percobaan

PKN :
Menerapkan hak anak di rumah
dan di sekolah

PKN :

 Menjelaskan hak anak untuk belajadengan gembira
dan didengar pendapatnya

Matematika :
Melakukan penjumlahan dan
pengurangan bilangan sampai
dengan dua angka dalam
pemecahan masalah

Matematika :

 Membilang banyak benda

 Mengurutkan banyak benda

 Bahasa Indonesia :

Berbicara :

 Mengungkapkan fikiran,
perasaan, dan informasi secara
lisan dengan perkenalan dan
tegur sapa, pengenalan, benda
dan fungsi anggota tubuh, dan
deklamas.

Membaca :

 Memahami teks pendek dengan
membaca lancar dan
membaca puisi anak.

Menulis :

 Menulis permulaan dengan
menjiplak menebalkan,
mencontoh, melengkapi, dan
menyalin.

Bahasa Indonesia :
Bebicara

 Menceritakan isi

 gambar tunggal atau seri sederhana dengan bahasa
yang mudah dimengert

 Melakukan percakapan sederhana dengan
menggunakan kalimat dan kosa kata yang sudah
dikuasai.

Membaca

 Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang
terdiri atas 3 – 5 kata dengan intonasi yang tepat.

 Membaca puisi anak yang terdiri atas 2 – 4 baris
dengan lafal dan intonasi yang tepat

Menulis

 Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru
dengan huruf tegak bersambung.

 Menyalin puisi anaka dengan huruf tegak bersambung.

Seni Budaya dan Keterampilan
:

 Mengapresiasi karya seni
musik

Seni Budaya dan Keterampilan :

 Mengidentifikasi unsure rupa pada benda di alam
sekitar.

 Menyatakan sikap apresiatif terhadap unsure rupa pada
benda di alam sekitar.

 Mengekspresikan diri melalui karya seni gambar
ekspresif.

 Mengekspresikan diri melalui karya seni rupas dus
dimensi dengan teknik menempel.

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
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Keberanian ( Bravery )

TEMA : PERMAINAN
KELAS 1 SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

IPS :
Mendeskripsikan lingkungan
rumah

IPS :

 Menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku
dalam menjaga kebersihan rumah

IPA :
Mengenal berbagai benda langit
dan peristiwa alam (cuaca dan
musim ) serta pengaruhnya
terhadap kegiatan manusia

IPA :

 Mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan

PKN :
Menerapkan kewajiban anak di
rumah dan di sekolah

PKN :

 Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah

Matematika :
Menggunakan pengukuran berat

Matematika :

 Menggunakan sifat oprasi pertukaran dan
pengelompokkan

 Membandingkan berat benda ( ringan , berat )

 Bahasa Indonesia :

Mendengarkan :
Memahami wacana lisan tentang
benda-benda di sekitar dan
dongeng

sekitar dan dongeng

Berbicara :

 Mengungkapkan fikiran,
perasaan, dan informasi secara
lisan dengan perkenalan dan
tegur sapa, pengenalan, benda
dan fungsi anggota tubuh, dan
deklamas.

Membaca :

 Memahami teks pendek dengan
membaca lancar dan
membaca puisi anak.

Menulis :

 Menulis permulaan dengan
menjiplak menebalkan,
mencontoh, melengkapi, dan
menyalin.

Bahasa Indonesia :

Mendengarkan

 Mengulang deskripsi tentang benda benda di sekitar.

Berbicara

 Menceritakan isi gambar tunggal atau seri sederhana
dengan bahasa yang mudah dimengerti.

Membaca

 Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang
terdiri atas 3 – 5 kata dengan intonasi yang tepat.

 Membaca puisi anak yang terdiri atas 2 – 4 baris
dengan lafal dan intonasi yang tepat

Menulis

 Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru
dengan huruf tegak bersambung.

 Menyalin puisi anaka dengan huruf tegak bersambung

Seni Budaya dan Keterampilan
:

 Mengapresiasi karya seni

Seni Budaya dan Keterampilan :

 Mengekspresikan diri melalui vocal, alat musik, atau
sumber bunyi sederhana
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musik

 Mengapresiasi karya seni tari
 Menyanyikan lagu anak-anak dan lagu wajib.

 Mengidentifikasi fungsi tubuh dalam melaksanakan
gerak berpindah tempat

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

TEMATIK KELAS / SEMESTER : II / 1

TEMA: Diri Sendiri
KELAS I1 SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. PKn
Membiasakan hidup bergotong
royong

1. PKn
Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan
tolong menolong.

2. IPS
Memahami peristiwa penting
dalam keluarga secara kronologis

2. IPS

 Memelihara dokumen dan koleksi benda berharga
miliknya

 Memanfaatkan dokumen dan benda penting keluarga
secara kronologis

3. IPA
Mengenal bagian –bagian utama
tubuh hewan dan tumbuhan,
pertumbuhan hewan dan
tumbuhan serta berbagai tempat
hidup makhluk hidup.

3. IPA

 Mengenal bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan , di
sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan.

 Mengidentifikasi cirri-ciri benda padat dan cair yang
ada di lingkungan sekitar

4. Matematika
Melakukan penjumlahan dan
pengurangan bilangan sampai 500

4. Matematika

 Membandingkan bilangan 1 sampai 500

 Mengurutkan bilangan sampai 500

5. Bahasa Indonesia
Mendengarkan

 Memahami teks pendek dan
puisi anak yang dilisankan.

Berbicara

 Mengungkapkan pikiran,
persaan, dan pengalaman secara
lisan melalui kegiatan
bertanya, bercerita dan
deklamasi.

Membaca

 Memahami teks pendek dengan
membaca lancar dan membaca
puisi anak.

Menulis

 Menulis permulaan melalui
kegiatan melengkapi cerita dan
dikte.

5. Bahasa Indonesia

 Menyebutkan kembali dengan kata-kata atau kalimat
sendiri isi teks pendek .

 Mendeskripsikan isi puisi

 Bertanya kepada orang lain dengan menggunakan
pilihan kata yang tepat dan santun berbahasa.

 Mendeklamasikan puisi denga ekspresi yang tepat.

 Menyimpulkan isi teks pendek ( 10 – 15 kalimat)

 Menjelaskan isi puisi anak yang dibaca.

 Melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat.

 Menulis kalimat sedrhana yang didiktekan guru dengan
menggunakan huruf sambung dan memperhatikan
penggunaan huruf capital, tanda titik.
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6. Seni Budaya Keterampilan

 Seni Rupa : Mengapresiasi
karya seni rupa.

 Seni Tari : Mengapresiasi
karya seni tari

6. Seni Budaya Keterampilan.

 Mengenal unsure rupa pada karya seni rupa

 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap unsure rupa
pada karya seni rupa.

 Mengidentifikasi gerak alam semesta

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA: PERISTIWA
KELAS I1 SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. PKn
Membiasakan hidup bergotong
royong

1. PKn
Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan
tolong menolong.

2. IPS
Memahami peristiwa penting
dalam keluarga secara kronologis

 Memelihara dokumen dan koleksi benda berharga
miliknya

Menceritakan peristiwa penting dalam keluarga secara
kronologis

3. IPA
Mengenal bagian –bagian utama
tubuh hewan dan tumbuhan,
pertumbuhan hewan dan
tumbuhan serta berbagai tempat
hidup makhluk hidup.

 Mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada
pertumbuhan hewan ( ukuran) dan tumbuhan ( dari biji
menjadi tanaman)

 Mengidentifikasi cirri-ciri benda padat dan cair yang
ada di lingkungan sekitar.

 Menunjukkan perubahan bentuk dan wujud benda (
plastisin/tanah liat, adonan tepung ) akibat dari kondisi
tertentu

4. Matematika
Melakukan penjumlahan dan
pengurangan bilangan sampai 500

 Menentukan nilai tempat ratusan puluhan dan satuan

5. Bahasa Indonesia
Mendengarkan

 Memahami teks pendek dan
puisi anak yang dilisankan.

Berbicara

 Mengungkapkan pikiran,
persaan, dan pengalaman secara

 Menyebutkan kembali dengan kata-kata atau kalimat
sendiri isi teks pendek .

 Bertanya kepada orang lain dengan menggunakan
pilihan kata yang tepat dan santun berbahasa.

 Menyimpulkan isi teks pendek ( 10 – 15 kalimat)

 Melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat
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lisan melalui kegiatan
bertanya, bercerita dan
deklamasi.

Membaca

 Memahami teks pendek dengan
membaca lancar dan membaca
puisi anak.

Menulis

 Menulis permulaan melalui
kegiatan melengkapi cerita dan
dikte.

6. Seni Budaya Keterampilan

 Seni Rupa : Mengapresiasi
karya seni rupa.

 Seni Tari : Mengapresiasi
karya seni tari

 Menekpresikan diri melalui gambar ekpresif

 Mengekspresikan diri melalui teknik cetak tunggal.

 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap gerak alam
semesta

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA: HIBURAN
KELAS II SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. PKn
Membiasakan hidup bergotong
royong

 Melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong
menolong di rumah dan di sekolah.

 Melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam

2. IPS
Memahami peristiwa penting
dalam keluarga secara kronologis

 Memanfaatkan dokumen dan benda penting keluarga
sebagai sumber cerita.

 Menceritakan peristiwa penting dalam keluarga secara
kronologis

3. IPA
Mengenal bagian –bagian utama
tubuh hewan dan tumbuhan,
pertumbuhan hewan dan
tumbuhan serta berbagai tempat
hidup makhluk hidup.

 Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan
disekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan.

 Mengidentifikasi cirri-ciri benda padat dan cair yang
ada di lingkungan sekitar.

 Mengidentifikasi benda-benda yang dikenal dengan
kegunaanya melalui pengamatan.
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4. Matematika
Melakukan penjumlahan dan
pengurangan bilangan sampai 500

 Melakukan penjumlahan dan pengurangan sampai 500.

5. Bahasa Indonesia
Mendengarkan

 Memahami teks pendek dan
puisi anak yang dilisankan.

Berbicara

 Mengungkapkan pikiran,
persaan, dan pengalaman secara
lisan melalui kegiatan
bertanya, bercerita dan
deklamasi.

Membaca

 Memahami teks pendek dengan
membaca lancar dan membaca
puisi anak.

Menulis

 Menulis permulaan melalui
kegiatan melengkapi cerita dan
dikte.

 Menyebutkan kembali dengan kata-kata atau kalimat
sendiri isi teks pendek .

 Bertanya kepada orang lain dengan menggunakan
pilihan kata yang tepat dan santun berbahasa.

 Menyimpulkan isi teks pendek ( 10 – 15 kalimat)

 Melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat.

 Menulis kalimat sedrhana yang didiktekan guru dengan
menggunakan huruf sambung dan memperhatikan
penggunaan huruf capital, tanda titik.

6. Seni Budaya Keterampilan

 Seni Musik: Mengapresiasi
karya seni Musik.

 Mengekpresikan diri melalui
karya seni musik

 Seni Tari : Mengapresiasi diri
melalui karya seni tari

 Mengidentifikasi unsure musik dari berbagai sumber
bunyi yang dihasilan benda bukan alat musik

 Menggerakkan tubuh secara spontan, mengikuti bunyi
perangsang gerak.

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA: LINGKUNGAN
KELAS II SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. PKn
Membiasakan hidup bergotong
royong

 Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan
tolong menolong.

 Mengenal pentingnya lingkungan alam seperti dunia
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tumbuhan dan dunia hewan.

2. IPS
Memahami peristiwa penting
dalam keluarga secara kronologis

 Memanfaatkan dokumen dan benda penting keluarga
sebagai sumber cerita.

3. IPA
Mengenal bagian –bagian utama
tubuh hewan dan tumbuhan,
pertumbuhan hewan dan
tumbuhan serta berbagai tempat
hidup makhluk hidup.

 Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan
disekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan.

4. Matematika
Melakukan penjumlahan dan
pengurangan bilangan sampai 500

 Menggunakan alat ukur waktu dengan satuan jam

5. Bahasa Indonesia
Mendengarkan

 Memahami teks pendek dan
puisi anak yang dilisankan.

Berbicara

 Mengungkapkan pikiran,
persaan, dan pengalaman secara
lisan melalui kegiatan
bertanya, bercerita dan
deklamasi.

Membaca

 Memahami teks pendek dengan
membaca lancar dan membaca
puisi anak.

Menulis

 Menulis permulaan melalui
kegiatan melengkapi cerita dan
dikte.

 Menyebutkan kembali dengan kata-kata atau kalimat
sendiri isi teks pendek

 Menceritakan kegiatan sehari-hari

 Menyimpulkan isi teks pendek ( 10 – 15 kalimat)

 Melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat.

 Menulis kalimat sedrhana yang didiktekan guru dengan
menggunakan huruf sambung dan memperhatikan
penggunaan huruf capital, tanda titik.

6. Seni Budaya Keterampilan

 Seni Musik: Mengekpresikan
diri melalui karya seni musik

 Seni Tari : Mengapresiasi diri
melalui karya seni tari

 Mengungkapkan perasaan yang dialami melalui
perubahan tempo pada lagu dengan gerakan.

 Mengekpresikan diri melalui alat musik atau sumber
bunyi sederhana.

 Menangpai gerak alam semester dalam bentuk gerak
tari

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
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Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA: KESEHATAN
KELAS II SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. PKn
Membiasakan hidup bergotong
royong

 Mengenal pentingnya lingkungan alam seperti dunia
tumbuhan dan dunia hewan.

 Melaksanakan pemeliharaan lingkunganalam.

2. IPS
Memahami peristiwa penting
dalam keluarga secara kronologis

Menceritakan peristiwa penting dalam keluarga secara
kronologis

3. IPA
Mengenal bagian –bagian utama
tubuh hewan dan tumbuhan,
pertumbuhan hewan dan
tumbuhan serta berbagai tempat
hidup makhluk hidup.

 Mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan
dan membahayakan

4. Matematika
Melakukan penjumlahan dan
pengurangan bilangan sampai 500

 Menggunakan alat ukur panjang tidak baku, dan baku (
cm, m) yang sering digunakan

5. Bahasa Indonesia
Mendengarkan

 Memahami teks pendek dan
puisi anak yang dilisankan.

Berbicara

 Mengungkapkan pikiran,
persaan, dan pengalaman secara
lisan melalui kegiatan
bertanya, bercerita dan
deklamasi.

Membaca

 Memahami teks pendek dengan
membaca lancar dan membaca
puisi anak.

Menulis

 Menulis permulaan melalui
kegiatan melengkapi cerita dan
dikte.

 Menyebutkan kembali dengan kata-kata atau kalimat
sendiri isi teks pendek .

 Mendeskripsikan isi puisi

 Mendeklamasikan puisi denga ekspresi yang tepat.

 Menyimpulkan isi teks pendek ( 10 – 15 kalimat)

 Menjelaskan isi puisi anak yang dibaca.

 Melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat.

6. Seni Budaya Keterampilan

 Seni Musik: Mengekpresikan
diri melalui karya seni musik

 Keterampilan :

 Mengekpresikan diri melalui alat musik atau sumber
bunyi sederhana.

 Menyanyikan lagu wajib dan anak denagn atau tanpa
iringan sederhana.
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Menerapkan teknologi
sedrehana dalam keterampilan

 Menjelaskan cara pembuatan cat pewarna dari bahan
alam.

 Menyiapkan bahan alam untuk pembuat cat

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA: TEMPAT UMUM
KELAS II SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. PKn
Membiasakan hidup bergotong
royong

Melaksanakan hidup rukun saling berbagi dan tolong
menolong di rumah dan di sekolah

2. IPS
Memahami peristiwa penting
dalam keluarga secara kronologis

Menceritakan peristiwa penting dalam keluarga secara
kronologis

3. IPA
Mengenal bagian –bagian utama
tubuh hewan dan tumbuhan,
pertumbuhan hewan dan
tumbuhan serta berbagai tempat
hidup makhluk hidup.

 Mengidentifikasi berbagai tempat hidup makhluk
hidup ( air, tanah, dan tempat lainnya )

 Mengidentifikasi benda-benda yang dikenal dan
kegunaannya melalui pengamatan

4. Matematika
Melakukan penjumlahan dan
pengurangan bilangan sampai 500

 Menggunakan alat ukur berat

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat
benda

5. Bahasa Indonesia
Mendengarkan

 Memahami teks pendek dan
puisi anak yang dilisankan.

Berbicara

 Mengungkapkan pikiran,
persaan, dan pengalaman secara
lisan melalui kegiatan
bertanya, bercerita dan
deklamasi.

Membaca

 Memahami teks pendek dengan
membaca lancar dan membaca

 Menyebutkan kembali dengan kata-kata atau kalimat
sendiri isi teks pendek .

 Mendeskripsikan isi puisi

 Bertanya kepada orang lain dengan menggunakan
pilihan kata yang tepat dan santun berbahasa.

 Mendeklamasikan puisi dengan ekpresi yang tepat

 Menyimpulkan isi teks pendek ( 10 – 15 kalimat)

 Menjelaskan isi puisi anak yang dibaca.

 Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru
dengan menggunakan huruf sambung dan
memperhatikan penggunaan huruf capital tanda titik.
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puisi anak.
Menulis

 Menulis permulaan melalui
kegiatan melengkapi cerita dan
dikte.

6. Seni Budaya Keterampilan

 Seni Musik: Mengekpresikan
diri melalui karya seni musik

 Keterampilan :
Menerapkan teknologi
sedrehana dalam keterampilan

 Menyanyikan lagu wajib dan anak denagn atau tanpa
iringan sederhana.

 Mementaskan permainan musik dengan alat musik
sederhana di depan penonton

 Membuat cat pewarna dari bahan alam.

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )
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TEMATIK KELAS / SEMESTER : II / 2

TEMA: PERISTIWA
KELAS II SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

B. Indonesia :

 Memahami pesan pendek dan
dongeng yang dilisankan

 Mengungkapkan secara lisan
beberapa informasi dengan
mendeskripsikan benda dan
bercerita

 Memehami ragam wacana tulis
dengan membaca nyaring dan
membaca dalam hati

 Menulis permulaan dengan
mendeskripsikan benda di
sekitar dan menyalin puisi anak

 Menyampaikan pesan pendek yang didengarkannya
kepada orang lain.

 Menceritakan kembali isi dongeng yang di dengarkan.

 Menceritakan kembali cerita anak yang didengarkan
dengan menggunakan kata-kata sendiri.

 Menyebutkan isi teks agak panjang (20 – 25 kalimat)
yang dibaca dalam hati.

 Menyalin puisi anak dengan huruf tegak bersambung
yang rapi

IPS :

 Memahami kedudukan dan
peran anggota dalam keluarga
dan lingkungan tetangga

 Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota
keluarga.

 Menceritakan pengalaman dalam melaksanakan peran
dalam anggota keluarga.

 Memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di
lingkungan tetangga

IPA :

 Mengenal berbagai sumbar
energi yang sering dijumpai
dalam kehidupan sehari-hari
dan kegunaannya

 Memahami peristiwa alam dan
pengaruh matahari dalam
kehidupan sehari-hari

 Mengidentifikasikan sumber-sunber energi (panas,
listrik, cahaya dan bumi) yang ada di lingkungan
sekitar.

 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi,
siang dan sore hari.

 Mendeskripsikan kegunaan panas dan cahaya matahari
dalam kehidupan sehari-hari

SBK :

 Memahami nilai berkarya dan
menyajikan proses pembuatan
model benda yang terapung di
air

 Berkreasi dengan cat warna.

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )
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TEMA : KEGEMARAN
KELAS II SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

B. Indonesia :
 Memahami ragam wacana tulis

dengan membaca nyaring dan
membaca dalam hati.

 Menulis permulaan dengan
mendeskripsikan benda di
sekitar dan menyalin puisi anak

 Membaca nyaring teks sebanyak 15 –20 kalimat dengan
memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat.

 Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang sekitar secara
sederhana dengan bahasa tulis

IPS :

 Memahami kedudukan dan
peran anggota dalam keluarga
dan lingkungan tetangga

 Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota
keluarga.

KTK :
 Mengenal, mengingat dan

mengekpresikan unsure rupa
dan perpaduannya melalui
kepekaan indrawi kedalam
karya seni rupa.

 Mengenal, menanggapi dan
mengekpresikan unsure-unsur
musik dan perpaduannya
melalui kepekaan indrawi ke
dalam karya musik.

 Mengenal, menanggapi dan
mengekpresikan unsure-unsur
gerak tari melalui pengalaman
kepekaan indrawi.

 Memahami nilai berkarya dan
menyajikan proses pembuatan
model benda yang terapung

 Mengekpresikan diri dengan berekplorasi gagasan
imajinatif dalam berkarya seni rupa.

 Mengekpresikan diri dengan penampilan musik.
 Mengekpresikan diri dengan menanpilkan gerak tari.
 Berkreasi dengan cat warna

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA : BUDI PEKERTI
KELAS II SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

B. Indonesia :  Menyampaikan pesan pendek yang didengarkan kepada
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 Mendengarkan : memahami
pesan pendek dan dongeng
yang dilisankan.

 Berbicara :
mengungkapkan secara lisan
beberapa informasi dengan
mendeskripsikan benda

 Menulis : menulis
permulaan dengan
mendeskripsikan benda di
sekitar dan menyalin puisi
anak

orang lain.
 Menceritakan kembali cerita anak yang didengarkan

dengan menggunakan kata-kata sendiri.
 Menyalin puisi anak dengan huruf tegak bersambung

IPS :

 Memahami kedudukan dan
peran anggota dalam keluarga
dan lingkungan tetangga

 Mengenal kegiatan bermusyawarah
 Menghargai suara terbanyak.
 Menampilkan sikap mau menerima kekalahan.
 Mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan dan senang

bekerja dalam kehidupan sehari-hari

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA : LINGKUNGAN
KELAS II SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

B. Indonesia :
Berbicara :

 Mengungkapkan secara lisan
beberapa informasi dengan
mendeskripsikan benda dan
bercerita.

Menulis :

 Menulis permulan dengan
mendeskripsikan benda di
sekitar dan menyalin puisi
anak.

B. Indonesia

 Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar
sesuai ciri-cirinya dengan menggunakan kalimat yang
mudah di pahami orang lain.

 Menceritakan kembali cerita anak yang didengarkan
dengan menggunakan kata-kata sendiri

 Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar
secara sederhana dengan bahasa tulis.

 Menyalin puisi anak dengan huruf tegak bersambung
yang rapi
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Matematika

 Bilangan : melakukan
perkalian dan pembagian
bilangan sampai dua angka.

 Geometri : mengenal unsure
bangun datar sederhana

Matematika

 Melakukan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan
dua angka.

 Melakukan pembagian dua angka / bilangan dua angka.

 Melakukan operasi bilangan campuran.

 Mengelompokkan bangun datar.

 Mengenal sudut bangun datar

IPA

 Mengenal berbagai sumber
energi yang sering dijumpai
dalam kehidupan sehari-hari
dan kegunaannya.

 Memahami peristiwa alam dan
pengaruh matahari dalam
kehidupan sehari-hari

IPA

 Mengidentifikasi sumber-sumber energi panas, listrik,
cahaya dan bunyi yang ada di lingkungan sekitar.

 Mengidentifikasi jenis energi yang paling sering
digunakan di lingkungan sekitar dan cara
menghematnya.

 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi,
siang dan sore hari.

 Mendeskripsikan kegunaan panas dan cahaya matahari
dalam kehidupan sehari-hari

IPS

 Memahami kedudukan dan
peran anggota dalam keluarga
dan lingkungan tetangga

IPS

 Menceritakan pengalaman dalam melaksanakan peran
dalam anggota keluarga.

 Memberi contoh bentuk kerjasama di lingkungan
tetangga

SBK

 Mengenal, mengingat dan
mengekpresikan unsure rupa
dan perpaduannya melalui
kepekaan indrawi ke dalam
karya seni rupa.

 Mengenal, menanggapi dan
mengekpresikan unsure musik
dan perpaduannya melalui
kepekaan indrawi ke dalam
karya musik.

 Memahami nilai berkarya dan
menyajikan proses pembuatan
model benda yang terapung

SBK

 Mengekpresikan diri dengan berekplorasi gagasan
imajinatif dalam berkarya seni rupa.

 Mengekpresikan diri dengan penampilan musik.

 Berkreasi dengan cat warna

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )



Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD UMP | 59

TEMA : KEGIATAN SEHARI-HARI
KELAS II SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

PKn
 Membiasakan hidup bergotong

royong

 Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan
tolong menolong

 Melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam
I. IPS

 Memahami peristiwa penting
dalam keluarga secara
kronologis

 Memanfaatkan dokumen dan benda penting keluarga
sebagai sumber cerita

II. Matematika

 Melakukan pengurangan dan
penjumlahan bilangan sampai
500

 Membandingkan bilangan sampai 500
 Menentukan nilai tempat ratusan, puluhan dan satuan
 Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan

sampai 500
 Menggunakan alat ukur waktu dengan satuan jam
 Mengukur dan menggunakan alat ukur panjang
 Mengukur dan menggunakan alat ukur berat
 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat

benda
III. IPA

 Mengenal bagian-bagian utama
tubuh hewan dan tumbuhan,
pertumbuhan hewan dan
tumbuhan serta berbagai
tempat hidup makhluk hidup

 Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan di
sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan

 Mengidentifikasi ciri-ciri benda padat dan cair yang ada
di sekitar

 Mengidentifikasi benda-benda yang dikenal dan
kegunaannya melalui pengamatan

IV. B. Indonesia

Berbicara
 Mengucapkan pikiran,

perasaan dan pengalaman
secara lisan melalui kegiatan
bertanya, berbicara dan
deklamasi

Membaca
 Memahami teks pendek dengan

membaca lancar dan membaca
puisi anak

Menulis
V. Menulis permulaan

melalui kegiatan

melengkapi cerita dan

dikte

 Bertanya kepada orang lain dalam menggunakan
pilihan kata yang tepat dan santun dalam berbahasa

 Mendeklamasikan puisi dengan ekpresi yang tepat
 Menceritakan kegiatan sehari-hari dengan bahasa yang

mudah dipahami orang lain
 Mengumpulkan teks pendek ( 15 kalimat yang dibaca

dengan membaca lancar
 Menjelaskan isi puisi anak yang dibaca
 Melaengkapi cerita sesuai dengan kata yang tepat
 Menuliskan kalimat sederhana yang di diktekan guru

dengan menggunakan huruf sambung dengan
memperhatikan penulisan huruf kapital dan cetak

 SBK
 Mengenal dan menanggapi

serta mengekpresikan unsure-
unsur rupa dan perpaduannya
melalui kepekaan indrawi ke

 Mengenang berbagai unsure rupa dan perpaduannya
melalui kepekaan indrawi

 Menanggapi berbagai unsure rupa dan perpaduannya
bintik, garis, bidang, warna dan bentuk

 Mengenal unsure-unsur bunyi musik dan perpaduannya
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dalam karya seni rupa melalui kepekaan indrawi
 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )

Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA : KESEHATAN
KELAS II SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

B. Indonesia
Mendengarkan
 Memahami pesan pendek dan

dongeng yang dilisankan
 Mengungkapkan secara lisan

beberapa informasi dengan
mendeskripsikan benda dengan
bercerita.

 Memahami wacana tulis
dengan membaca nyaring dan
membaca dalam hati

 Menyalin puisi anak dengan
hurup tegak bersambung yang
rapi

 Menyampaikan pesan pendek yang didengarkannya
kepada orang lain

 Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar
sesuai ciri-cirinya dengan menggunakan kalimat yang
mudah dipahami orang lain

 Membaca nyaring teks sebanyak 15 – 20 kalimat
dengan memperhatikan lapal dan intonasi yang tepat.

 Meyalin puisi anak dengan hurup tegak bersambung
yang rapi

VI. IPA

 Memahami peristiwa alam
danpengaruh matahari dalam
kehidupan sehari-hari

 Mendeskripsikan kegunaan panas dan cahaya matahari
dalam kehidupan sehari-hari.

IPS
 Memahami kedudukan dan

peran anggota dalam keluarga
dan lingkungan tetangga

 Memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di
lingkungan tetangga

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

TEMATIK KELAS / SEMESTER : III / 1

TEMA: LINGKUNGAN
KELAS III SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. PKN :

 Mengamalkan makna Sumpah
Pemuda

 Mengamalkan makna satu nusa, satu bangsa dan satu
bahasa

 Mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam
kehidupan sehari- sehari

2. IPS :

 Memahami lingkungan dan
melaksanakan kerjasama di
sekitar rumah dan sekolah

 Menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar
rumah dan sekolah

 Membuat denah dan peta lingkungan rumah dan
sekolah



3. Bahasa Indonesia
Mendengarkan

 Memahami penjelasan tentang
petunjuk dan cerita anak yang
dilisankan

Berbicara

 Mengungkapkan pikiran,
perasaan, pengalaman, dan
petunjuk dengan bercerita dan
memberikan tanggapan/ saran

 Melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan yang
disampaikan secara lisan

 Mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang
disampaikan secara lisan

 Menceritakan pengalaman yang mengesankan dengan
menggunakan kalimat yang runtut dan mudah
dipahami

4. Matematika

 Melakukan operasi hitung
bilangan sampai tiga angka

 Melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka

5. IPA :
Memahami ciri-ciri dan
kebutuhan makhluk hidup serta
hal-hal yang mempengaruhi
perubahan pada makhluk hidup

 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup

 Mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk
hidup dan hal- hal yang mempengaruhi pertumbuhan
dan perkembangan anak (makanan, kesehatan,
rekreasi, dan olah raga)

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )
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TEMA: PENGALAMAN
KELAS III SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. PKN :

 Mengamalkan makna Sumpah
Pemuda

 Mengenal makna Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu
Bahasa

2. IPS :

 Memahami lingkungan dan
melaksanakan kerjasama di
sekitar rumah dan sekolah

 Melakukan kerja sama di lingkungan rumah, sekolah,
dan kelurahan/desa

3. Bahasa Indonesia

 Mendengarkan

 Memahami penjelasan tentang
petunjuk dan cerita anak yang
dilisankan

 Berbicara

 Mengungkapkan pikiran,
perasaan, pengalaman, dan
petunjuk dengan bercerita dan
memberikan tanggapan/ saran

 Melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan yang
disampaikan secara lisan

 Mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang
disampaikan secara lisan

 Menceritakan pengalaman yang mengesankan dengan
menggunakan kalimat yang runtut dan mudah
dipahami

 Memberikan tanggapan dan saran sederhana terhadap
suatu masalah dengan menggunakan kalimat yang
runtut dan pilihan kata yang tepat

 Menjelaskan isi teks (100 – 150 kata) melalui membaca
intensif

4. Matematika

 Melakukan operasi hitung
bilangan sampai tiga angka

 Menggunakan pengukuran
waktu, panjang dan berat dalam
memecahkan masalah

 Menentukan letak bilangan pada garis bilangan

 Melakukan penjumlahan dan pengurangan tiga angka

 Melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga angka

 Memecahkan masalah penghitungan termasuk yang
berkaitan dengan uang

 Memilih alat ukur sesuai dengan fungsinya (meteran,
timbangan, atau jam)

 Mengenal hubungan antarsatuan waktu, antarsatuan
panjang, dan antarsatuan berat

5. IPA :

 Memahami ciri-ciri dan
kebutuhan makhluk hidup serta
hal-hal yang mempengaruhi
perubahan pada makhluk hidup

 Memahami sifat-sifat,
perubahan sifat benda dan
kegunaannya dalam kehidupan
sehari-hari

 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup

 Mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk
hidup dan hal- hal yang mempengaruhi pertumbuhan
dan perkembangan anak (makanan, kesehatan,
rekreasi, dan olah raga)

 Mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan
pengamatan melalui benda padat, cair dan gas

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
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Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA: KEGIATAN
KELAS III SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. PKN :

 Mengamalkan makna Sumpah
Pemuda

 Mengenal makna Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu
Bahasa

 Mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam
kehidupan sehari-hari



2. IPS :

 Memahami lingkungan dan
melaksanakan kerjasama di
sekitar rumah dan sekolah

 Memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar
rumah

 Melakukan kerja sama di lingkungan rumah, sekolah,
dan kelurahan/ desa

3. Bahasa Indonesia
Mendengarkan

 Memahami penjelasan tentang
petunjuk dan cerita anak yang
dilisankan

Berbicara

 Mengungkapkan pikiran,
perasaan, pengalaman, dan
petunjuk dengan bercerita dan
memberikan tanggapan/ saran

Membaca

 Memahami teks dengan
membaca nyaring, membaca
intensif dan membaca dongeng

Menulis

 Mengungkapkan pikiran,
perasaan, dan informasi dalam
bentuk paragraf dan puisi

 Melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan yang
disampaikan secara Lisan

 Memberikan tanggapan dan saran sederhana terhadap
suatu masalah dengan menggunakan kalimat yang
runtut dan pilihan kata yang tepat

 Membaca nyaring teks (20 – 25 kalimat) dengan lafal
dan intonasi yang tepat

 Menjelaskan isi teks (100 – 150) melalui membaca
intensif

 Menyusun paragraf berdasarkan bahan yang tersedia
dengan memperhatikan penggunaan ejaan

4. Matematika

 Melakukan operasi hitung
bilangan sampai tiga angka

 Menggunakan pengukuran
waktu, panjang dan berat dalam
memecahkan masalah

 Menentukan letak bilangan pada garis bingan

 Melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga angka
dan pembagian bilangan tiga angka

 Melakukan operasi hitungan campuran

 Memilih alat ukur sesuai dengan fungsinya (meteran,
timbangan, atau jam)

 Mengenal hubungan antarsatuan waktu, antarsatuan
panjang, dan antarsatuan berat

5. IPA :

 Memahami ciri-ciri dan
kebutuhan makhluk hidup serta
hal-hal yang mempengaruhi
perubahan pada makhluk hidup

 Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana

 Menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan
sekitar

 Mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan
pengamatan meliputi benda padat, cair, dan gas
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 Memahami kondisi lingkungan
yang berpengaruh terhadap
kesehatan, dan upaya menjaga
kesehatan lingkungan

 Memahami sifat-sifat,
perubahan sifat benda dan
kegunaannya dalam kehidupan
sehari-hari

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA: TEMPAT UMUM
KELAS III SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. PKN :

 Mengamalkan makna Sumpah
Pemuda

 Mengenal makna Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu
Bahasa

 Mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam
kehidupan sehari-hari

2. IPS :

 Memahami lingkungan dan
melaksanakan kerjasama di
sekitar rumah dan sekolah

 Menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar
rumah dan sekolah

 Melakukan kerja sama di lingkungan rumah, sekolah,
dan kelurahan/ desa

3. Bahasa Indonesia
Mendengarkan

 Memahami penjelasan tentang
petunjuk dan cerita anak yang
dilisankan

Berbicara

 Mengungkapkan pikiran,
perasaan, pengalaman, dan
petunjuk dengan bercerita dan
memberikan tanggapan/ saran

 Mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang
disampaikan secara lisan

 - Menceritakan pengalaman yang mengesankan
dengan menggunakan

 kalimat yang runtut dan mudah dipahami

4. Matematika

 Menggunakan pengukuran
waktu, panjang dan berat dalam
memecahkan masalah

 Melakukan penjumlahan dan pengurangan tiga angka

 Melakukan operasi hitungan campuran

5. IPA :

 Memahami kondisi lingkungan
yang berpengaruh terhadap

 Menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan
sekitar

 Mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan
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kesehatan, dan upaya menjaga
kesehatan lingkungan

 Memahami sifat-sifat,
perubahan sifat benda dan
kegunaannya dalam kehidupan
sehari-hari

pengamatan meliputi benda padat, cair, dan gas

 Menjelaskan kegunaan benda plastik, kayu, dan kertas

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA: HIBURAN
KELAS III SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. PKN :

 Mengamalkan makna Sumpah
Pemuda

 Mengenal makna Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu
Bahasa

 Mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam
kehidupan sehari-hari

2. IPS :

 Memahami lingkungan dan
melaksanakan kerjasama di
sekitar rumah dan sekolah

 Membuat denah dan peta lingkungan rumah dan
sekolah

3. Bahasa Indonesia
Mendengarkan

 Memahami penjelasan tentang
petunjuk dan cerita anak yang
dilisankan

Berbicara

 Mengungkapkan pikiran,
perasaan, pengalaman, dan
petunjuk dengan bercerita dan
memberikan tanggapan/ saran

Membaca

 Memahami teks dengan
membaca nyaring, membaca
intensif dan membaca dongeng

Menulis

 Mengungkapkan pikiran,
perasaan, dan informasi dalam
bentuk paragraf dan puisi

 Melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan yang
disampaikan secara lisan

 Mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang
disampaikan secara lisan

 Menceritakan pengalaman yang mengesankan dengan
menggunakan kalimat yang runtut dan mudah
dipahami

 Menjelaskan urutan membuat atau melakukan sesuatu
dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami

 Membaca nyaring teks (20 – 25 kalimat) dengan lafal
dan intonasi yang tepat

 Menceritakan isi dongeng yang dibaca

 Menyusun paragraf berdasarkan bahan yang tersedia
dengan memperhatikan penggunaan ejaan

 Melengkapi puisi anak berdasarkan gambar

4. Matematika

 Melakukan operasi hitung
 Menentukan letak bilangan pada garis bilangan

 Melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga angka
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bilangan sampai tiga angka dan pembagian bilangan tiga angka

 Melakukan operasi hitung campuran

5. IPA :

 Memahami ciri-ciri dan
kebutuhan makhluk hidup serta
hal-hal yang mempengaruhi
perubahan pada makhluk hidup

 Memahami kondisi lingkungan
yang berpengaruh terhadap
kesehatan, dan upaya menjaga
kesehatan lingkungan

 Memahami sifat-sifat,
perubahan sifat benda dan
kegunaannya dalam kehidupan
sehari-hari

 Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana

 Membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan
tidak sehat

 Mendeskripsikan perubahan sifat benda (ukuran,
bentuk, warna, atau rasa) yang dapat diamati akibat
dari pembakaran, pemanasan dan diletakkan di udara
terbuka

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA: KESEHATAN
KELAS III SEMESTER 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. PKN :

 Mengamalkan makna Sumpah
Pemuda

 Mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam
kehidupan sehari-hari

2. IPS :

 Memahami lingkungan dan
melaksanakan kerjasama di
sekitar rumah dan sekolah

 Memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar
rumah

3. Bahasa Indonesia

 Mendengarkan

 Memahami penjelasan tentang
petunjuk dan cerita anak yang
dilisankan

 Berbicara

 Mengungkapkan pikiran,
perasaan, pengalaman, dan
petunjuk dengan bercerita dan
memberikan tanggapan/ saran

 Melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan yang
disampaikan secara lisan

 Mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang
disampaikan secara lisan

 Memberikan tanggapan dan saran sederhana terhadap
suatu masalah dengan menggunakan kalimat yang
runtut dan pilihan kata yang tepat

 Menyusun paragraf berdasarkan bahan yang tersedia
dengan memperhatikan penggunaan ejaan

4. Matematika

 Menggunakan pengukuran
 Menggunakan alat ukur dalam pemecahan masalah
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waktu, panjang dan berat dalam
memecahkan masalah

 5. IPA :

 Memahami ciri-ciri dan
kebutuhan makhluk hidup serta
hal-hal yang mempengaruhi
perubahan pada makhluk hidup

 Memahami kondisi lingkungan
yang berpengaruh terhadap
kesehatan, dan upaya menjaga
kesehatan lingkungan



 Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana

 Mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk
hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan
dan perkembangan anak (makanan, kesehatan,
rekreasi, istirahat dan olah raga).

 Mendeskripsikan kondisi lingkungan yang berpengaruh
terhadap kesehatan

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )



Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD UMP | 68

TEMATIK KELAS / SEMESTER : III / 2

TEMA: PERTANIAN
KELAS III SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

I. PKN
4. Memiliki kebanggaan sebagai

bangsa Indonesia

PKN

 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti
kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan

II. IPS
2. Memahami jenis pekerjaan

dan penggunaan uang

IPS

 Memahami pentingnya semangat kerja

III.IPA
4. Memahami berbagai cara

gerak benda, hubungannya
dengan energi dan sumber

IPA

 Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh
energi angin dapat diubah menjadi energi gerak

 Mengidentifikasi sumber energi dan kegunaannya

 Menerapkan cara menghemat energi dalam kehidupan
sehari-hari

IV. Matematika
3.Memahami pecahan sederhana

dan penggunaannya dalam
pemecahan masalah

Matematika

 Mengenal pecahan sederhana

V. Bahasa Indonesia
5. Memahami cerita dan teks

drama anak yang dilisankan
6. Menguangka-pkan pikiran,

perasaan dan pengalaman
secara lisan dengan bertelepon
dan cerita

7. Memahami teks dengan
membaca intensif (150 – 200
kata) dan membaca puisi

8. Mengungkap-kan pikiran,
perasaan dan informasi dalam
karangan sederhana dan puisi

Bahasa Indonesia

 Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita
pengalaman taman yang didengarnya

 Menirukan dialog dengan eksperimen yang tepat dari
pembacaan teks drama anak yang didengarnya

 Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat
atau didengar

 Menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang isi
teks agak panjang (150 – 200 kata) yang dibaca secara
intensif.

 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri
menggunakan pilihan kata dan kalimat yangtepat
dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf
kapital dan tanda titik

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )
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TEMA : KEPERLUAN SEHARI – HARI
KELAS III SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

I. PKN
3. Memiliki harga diri sebagai

individu

PKN:
Mengenal pentingnya harga diri

II. IPS
2. Memahami jenis pekerjaan

dan penggunaan uang

IPS:
Mengenal jenis-jenis pekerjaan

III.IPA
4. Memahami berbagai cara

gerak benda, hubungannya
dengan energi dan sumber

IPA:
Menyimpulkan hasil pengamatan bahwa gerak benda
dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran

IV. Matematika
3.Memahami pecahan sederhana

dan penggunaannya dalam
pemecahan masalah

Matematika :
 Mengenal pecahan sederhana

V. Bahasa Indonesia
5. Memahami cerita dan teks

drama anak yang dilisankan
6. Menguangka-pkan pikiran,

perasaan dan pengalaman
secara lisan dengan bertelepon
dan cerita

7. Memahami teks dengan
membaca intensif (150 – 200
kata) dan membaca puisi

8. Mengungkap-kan pikiran,
perasaan dan informasi dalam
karangan sederhana dan puisi

Bahasa Indonesia :
 Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita

pengalaman taman yang didengarnya
 Menirukan dialog dengan eksperimen yang tepat dari

pembacaan teks drama anak yang didengarnya
 Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat atau

didengar
 Menjawab atau mengajukan pertanyaan tentang isi teks

agak panjang (150 - 200 kata) yang dibaca secara
intensif.

 Menulis karangan sederhana berdasarkan gembar seri
menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat
dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital
dan tanda titik

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA : KERAJINAN TANGAN
KELAS III SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

I. PKN
3. Memiliki harga diri sebagai

individu

IPS :

 Mengenal jenis-jenis pekerjaanj
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 Memahami kegiatan jual bei di lingkungan rumah dan
sekolah

II. IPS
2. Memahami jenis pekerjaan

dan penggunaan uang

IPA :

 Membuat kincir angin untuk menunjukkan bentuk
energi angin dapat diubah menjadi energi gerak

III.IPA
5. Menerapkan konsep energi

gerak

PKn :

 Memberi contoh bentuk haraga diri, seperti menghargai
diri sendiri, mengakui kelabihan dan kekurangan diri
sendiri dan lain-lain

IV. Matematika
3.Memahami pecahan sederhana

dan penggunaannya dalam
pemecahan masalah

4. Memahami unsur dan sifat-sifat
bangun datar sederhana

Matematika :

 Mengenal pecahan sederhana

V. Bahasa Indonesia
5. Memahami cerita dan teks

drama anak yang dilisankan
6. Menguangka-pkan pikiran,

perasaan dan pengalaman
secara lisan dengan bertelepon
dan cerita

7. Memahami teks dengan
membaca intensif (150 – 200
kata) dan membaca puisi

8. Mengungkap-kan pikiran,
perasaan dan informasi dalam
karangan sederhana dan puisi

Bahasa Indonesia :

 Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita
pengalaman taman yang didengarnya

 Melakukan percakapan melalui telepon/ alat
komunikasi sederhana dengan menggunakan kalimat
ringkas

 Menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang isi
teks agak panjang (150 – 200 kata) yang dibaca secara
intensif.

 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri
menggunakan pilihan kata dan kalimat yangtepat
dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital
dan tanda titik

 Menulis puisi berdasarakan gambar dengan pilihan kata
yang menarik

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA : KEGEMARAN
KELAS III SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

I. PKN

 Memiliki harga diri sebagai
individu

PKN

 Menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri

 Mengenal kekhasan bangsa seperti, kebhinekaan,
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 Memiliki kebanggaan sebagai
bangsa Indonesia

kekayaan alam, keramahtamahan

II. IPS
2. Memahami jenis pekerjaan

dan penggunaan uang

IPS

 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan
sekolah

III.IPA
Memahami kenampakan
permukaan bumi, cuaca dan
pengaruhnya bagi manusia,
serta hubungannya dengan
cara manusia memelihara dan
melestarikan alam

IPA

 Mendiskripsikan kenampakan permukaan bumi di
lingkungan

IV. Matematika
Geometri dan Pengukuran
Memahami unsur dan sifat-
sifat bangun datar sederhana

Matematika

 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan
sederhana.

 Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana
menurut sifat atau unsur

V. Bahasa Indonesia
Mendengarkan
5. Memahami cerita dan teks

drama anak yang dilisankan
Berbicara
6. Menguangka-pkan pikiran,

perasaan dan pengalaman
secara lisan dengan bertelepon
dan cerita

Membaca
7. Memahami teks dengan

membaca intensif (150 – 200
kata) dan membaca puisi

Menulis
8. Mengungkap-kan pikiran,

perasaan dan informasi dalam
karangan sederhana dan puisi

 Bahasa Indonesia Memberikan tanggapan sederhana
tentang cerita pengalaman teman yang didengarnya

 Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat
atau didengar

 Menjawab dan mengajukan pertanyaan tentang isi teks
agak panjang (150 – 200 kata) yang dibaca secara
intensif

 Membaca puisi dengan lafal, intonasi dan ekspresi
yang tepat.

 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri,
menggunakan pilihan kata dan kalimat yangtepat
dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf
kapital dan tanda titik

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )
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TEMA : PENDIDIKAN
KELAS III SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

I. PKN
4. Memiliki kebanggaan sebagai

bangsa Indonesia

PKn

 Mengenal keiklashan bangsa Indonesia seperti
kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan

II. IPS
2. Memahami jenis pekerjaan

dan penggunaan uang

VII. IPS

 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah

III.IPA
6. Memahami kenampakan

permukaan bumi, cuaca dan
pengaruhnya bagi manusia,
serta hubungannya dengan
cara manusia memelihara dan
melestarikan alam

VIII. IPA

 Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan cuaca

IV. Matematika
5. Menghitung keliling, luas

persegi dan persegi panjang,
serta penggunaannya dalam
pemecahan masalah

IX. Matematika

 Menghitung luas persegi dan persegi panjang

V. Bahasa Indonesia
Mendengarkan
5. Memahami cerita dan teks

drama anak yang dilisankan
Berbicara
6. Menguangka-pkan pikiran,

perasaan dan pengalaman
secara lisan dengan bertelepon
dan cerita

Membaca
7. Memahami teks dengan

membaca intensif (150 – 200
kata) dan membaca puisi

Menulis
8. Mengungkap-kan pikiran,

perasaan dan informasi dalam
karangan sederhana dan puisi

Bahasa Indonesia

 Menceritakan perisitwa yang pernah dialami, dilihat,
atau didengar

 Menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang isi
teks agalk panjang (150 – 250 kata) yang dibaca secara
insentif

 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri
menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat
dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf
kapital dan tanda baca

 Menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata
yang menarik

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )



Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD UMP | 73

Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

TEMA : PERMAINAN
KELAS III SEMESTER 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

I. PKN
4. Memiliki kebanggaan sebagai

bangsa Indonesia

PKN

 Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia

II. IPS
2. Memahami jenis pekerjaan

dan penggunaan uang

IPS

 Mengenal sejarah uang

 Mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan

III.IPA
6. Memahami kenampakan

permukaan bumi, cuaca dan
pengaruhnya bagi manusia,
serta hubungannya dengan
cara manusia memelihara dan
melestarikan alam

IPA

 Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan
melestarikan alam di lingkungan sekitar

IV. Matematika
5. Menghitung keliling, luas

persegi dan persegi panjang,
serta penggunaannya dalam
pemecahan masalah

Matematika

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
keliling, luas persegi dan persegi panjang

V. Bahasa Indonesia
Mendengarkan
5. Memahami cerita dan teks

drama anak yang dilisankan
Berbicara
6. Menguangka-pkan pikiran,

perasaan dan pengalaman
secara lisan dengan bertelepon
dan cerita

Membaca
7. Memahami teks dengan

membaca intensif (150 – 200
kata) dan membaca puisi

Menulis
8. Mengungkap-kan pikiran,

perasaan dan informasi dalam
karangan sederhana dan puisi

Bahasa Indonesia

 Menirukan dialog dengan ekspresi yang tepat dari
pembacaan teks drama anak yang didengarnya

 Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat
atau didengar

 Membaca puisi dengan lafal, intonasi dan ekspresi
yang tepat

 Menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata
yang menarik

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
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Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Kelas I, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Al Qur’an

1. Menghafal Al Qur’an
surat pendek pilihan

1.1 Melafalkan QS Al-Fatihah dengan lancar

1.2 Menghafal QS Al-Fatihah dengan lancar

Aqidah

2. Mengenal Rukun Iman 2.1 Menunjukkan ciptaan Allah SWT melalui ciptaan-Nya

2.2 Menyebutkan enam Rukun Iman

2.3 Menghafal enam Rukun Iman

Ahlak

3. Membiasakan perilaku
terpuji

3.1 Membiasakan perilaku jujur

3.2 Membiasakan perilaku bertanggung jawab

3.3 Membiasakan perilaku hidup bersih

3.4 Membiasakan perilaku disiplin

Fiqih

4. Mengenal tatacara bersuci
(thaharah)

4.1 Menyebutkan pengertian bersuci

4.2 Mencontoh tatacara bersuci

5. Mengenal Rukun Islam 5.1 Menirukan ucapan Rukun Islam

5.2 Menghafal Rukun Islam

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat
dan perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ), Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ),

Kelas I, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Al Qur’an

6. Menghafal Al Qur’an
surat-surat pendek pilihan

6.1 Menghafal QS Al-Kautsar dengan lancar

6.2 Menghafal QS An-Nashr dengan lancar

6.3 Menghafal QS Al-‘Ashr dengan lancar

Aqidah

7. Mengenal dua kalimat
syahadat

7.1 Melafalkan syahadat tauhid dan syahadat rasul

7.2 Menghafal dua kalimat syahadat

7.3 Mengartikan dua kalimat syahadat
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Akhlak

8. Membiasakan perilaku
terpuji

8.1 Menampilkan perilaku rajin

8.2 Menampilkan perilaku tolong-menolong

8.3 Menampilkan perilaku hormat terhadap orang tua

8.4 Menampilkan adab makan dan minum

8.5 Menampilkan adab belajar

Fiqih

9. Membiasakan bersuci
(thaharah)

9.1 Menyebutkan tata cara berwudlu

9.2 Mempraktekkan tata cara berwudlu

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat
dan perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ), Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ),

Kelas II, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Al Qur’an

1. Menghafal Al Qur’an 1.1 Mengenal huruf Hijaiyah

1.2 Mengenal tanda baca (harakat)

Aqidah

2. Mengenal Asmaul Husna 2.1 Menyebutkan lima dari Asmaul Husna

Mengartikan lima dari Asmaul Husna

Akhlak

3. Mencontoh perilaku terpuji 3.1 Menampilkan perilaku rendah hati

3.2 Menampilkan perilaku hidup sederhana

3.3 Menampilkan adab buang air besar dan kecil

Fiqih

4. Mengenal tatacara wudhu 4.1 Membiasakan wudhu dengan tertib

4.2 Membaca do’a setelah berwudlu

5. Menghafal bacaan shalat 5.1 Melafalkan bacaan shalat

Menghafal bacaan shalat

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat
dan perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ), Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ),
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Kelas II, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Al Qur’an

6. Membaca Al Qur’an surat pendek
pilihan

6.1 Membaca huruf hijaiyah bersambung

6.2 Menulis huruf hijaiyah bersambung

Aqidah

7. Mengenal Asmaul Husna 7.1 Menyebutkan lima dari Asmaul Husna

7.2 Mengartikan lima dari Asmaul Husna

Akhlak

8. Membiasakan perilaku terpuji 8.1 Mencontohkan perilaku hormat dan santun kepada
guru

8.2 Menampilkan perilaku sopan dan santun kepada
tetangga

Fiqih

9. Membiasakan shalat secara tertib 9.1 Mencontoh gerakan shalat

9.2 Mempraktekkan shalat secara tertib

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat
dan perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ), Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ),

Kelas III, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Al Qur’an

1. Mengenal kalimat dalam Al
Qur’an

1.1 Membaca kalimat dalam Al Qur’an

1.2 Menulis kalimat dalam Al Qur’an

Aqidah

2. Mengenal sifat wajib Allah 2.1 Menyebutkan lima sifat wajib Allah

2.2 Mengartikan lima sifat wajib Allah

Akhlak

3. Membiasakan perilaku terpuji 3.1 Menampilkan perilaku percaya diri

3.2 Menampilkan perilaku tekun

3.3 Menampilkan perilaku hemat

Fiqih

4. Melaksanakan shalat dengan
tertib

4.1.Menghafal bacaan shalat

4.2.Menampilkan keserasian gerakan dan bacaan
shalat
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 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat
dan perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ), Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ),

Kelas III, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Al Qur’an

5. Mengenal ayat-ayat Al Qur’an 5.1 Membaca huruf Al Qur’an

5.2 Menulis huruf Al Qur’an

Aqidah

6. Mengenal sifat mustahil Allah 6.1 Menyebutkan sifat mustahil Allah SWT

6.2 Mengartikan sifat mustahil Allah SWT

Akhlak

7. Membiasakan perilaku terpuji 7.1 Menampilkan perilaku setia kawan

7.2 Menampilkan perilaku kerja keras

7.3 Menampilkan perilaku penyayang terhadap
hewan

7.4 Menampilkan perilaku penyayang terhadap
lingkungan

Fiqih

8. Melakukan shalat fardhu 8.1 Menyebutkan shalat fardhu

8.2 Mempraktikkan shalat fardhu

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat
dan perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ), Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ),

Kelas IV, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Al Qur’an

1. Membaca surat-surat Al Qur’an 1.1 Membaca QS Al-Fatihah dengan lancar

1.2 Membaca QS Al-Ikhlas dengan lancar

Aqidah

2. Mengenal sifat jaiz Allah SWT 2.1 Menyebutkan sifat jaiz Allah SWT

2.2 Mengartikan sifat jaiz Allah SWT

Tarikh

3. Menceritakan kisah Nabi 3.1 Menceritakan kisah Nabi Adam AS
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3.2 Menceritakan kisah kelahiran Nabi
Muhammad SAW

3.3 Menceritakan perilaku masa kanak-kanak
Nabi Muhammad SAW

Akhlak

4. Membiasakan perilaku terpuji 4.1 Meneladani perilaku taubatnya Nabi Adam
AS

4.2 Meneladani perilaku masa kanak-kanak Nabi
Muhammad SAW

Fiqih

5. Mengenal ketentuan-ketentuan shalat 5.1 Menyebutkan rukun shalat

5.2 Menyebutkan sunnat shalat

5.3 Menyebutkan syarat sah dan syarat wajib
shalat

5.4 Menyebutkan hal-hal yang membatalkan
shalat

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat
dan perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ), Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ),

Kelas IV, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Al Qur’an

6. Membaca surat-surat Al Qur’an 6.1 Membaca QS Al-Kautsar dengan lancar

6.2 Membaca QS An-Nashr dengan lancar

6.3 Membaca QS Al-‘Ashr dengan lancar

Aqidah

7. Mengenal Malaikat dan tugasnya
7.1 Menjelaskan pengertian Malaikat

7.2 Menyebutkan nama-nama Malaikat

7.3 Menyebutkan tugas-tugas Malaikat

Tarikh

8. Menceritakan kisah Nabi
8.1 Menceritakan kisah Nabi Ibrahim AS

8.2 Menceritakan kisah Nabi Ismail AS

Akhlak

9. Membiasakan perilaku terpuji
9.1 Meneladani perilaku Nabi Ibrahim AS

9.2 Meneladani Nabi Ismail AS
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Fiqih

10. Melaksanakan dzikir dan do’a
10.1 Melakukan dzikir setelah shalat

10.2 Membaca do’a setelah shalat

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat
dan perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ), Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ),

Kelas V, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Al Qur’an

1. Mengartikan Al Qur’an surat pendek
pilihan

1.1 Membaca QS Al-Lahab dan Al-Kafirun

1.2 Mengartikan QS Al-Lahab dan Al-Kafirun

Aqidah

2. Mengenal kitab-kitab Allah SWT 2.1 Menyebutkan nama-nama kitab Allah SWT

2.2 Menyebutkan nama-nama Rasul yang
menerima kitab-kitab Allah SWT

2.3 Menjelaskan Al-Qur’an sebagai kitab suci
terakhir

Tarikh

3. Menceritakan kisah Nabi 3.1 Menceritakan kisah Nabi Ayyub AS

3.2 Menceritakan kisah Nabi Musa AS

3.3 Menceritakan kisah Nabi Isa AS

Akhlak

4. Membiasakan perilaku terpuji 4.1 Meneladani perilaku Nabi Ayyub AS

4.2 Meneladani perilaku Nabi Musa AS

4.3 Meneladani perilaku Nabi Isa AS

Fiqih

5. Mengumandangkan adzan dan iqamah 5.1 Melafalkan lafal adzan dan iqamah

5.2 Mengumandangkan adzan dan iqamah

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat
dan perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ), Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ),
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Kelas V, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Al Qur’an

6. Mengartikan Al Quran Surat pendek
pilihan

6.1 Membaca QS Al-Maun dan Al-Fiil

6.2 Mengartikan QS Al-Maun dan Al-Fiil

Aqidah

7. Mengenal Rasul- Rasul Allah SWT 7.1 Menyebutkan nama-nama Rasul Allah SWT

7.2 Menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi
dari para Rasul

7.3 Membedakan Nabi dan Rasul

Tarikh

8. Menceritakan kisah Sahabat Nabi
8.1 Menceritakan kisah Khalifah Abubakar RA

8.2 Menceritakan kisah Umar bin Khattab RA

Akhlak

9. Membiasakan perilaku terpuji
9.1 Meneladani perilaku Khalifah Abubakar RA

9.2 Meneladani perilaku Umar bin Khattab RA

Fiqih

10. Mengenal puasa wajib
10.1 Menyebutkan ketentuan-ketentuan puasa

Ramadhan

10.2 Menyebutkan hikmah puasa

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat
dan perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ), Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ),
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Kelas VI, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Al Qur’an

1. Mengartikan Al Qur’an Surat
pendek pilihan 1.1 Membaca QS Al-Qadr dan QS Al-‘Alaq ayat 1-5

1.2 Mengartikan QS Al-Qadr dan QS Al-‘Alaq ayat
1-5

Aqidah

2. Meyakini adanya Hari Akhir
2.1 Menyebutkan nama-nama Hari Akhir

2.2 Menjelaskan tanda-tanda Hari Akhir

Tarikh

3. Menceritakan kisah Abu Lahab,
Abu Jahal, dan Musailamah Al
Kadzab

3.1 Menceritakan perilaku Abu Lahab dan Abu Jahal

3.2 Menceritakan perilaku Musailamah Al Kadzab

Akhlak

4. Menghindari perilaku tercela
4.1 Menghindari perilaku dengki seperti Abu Lahab

dan Abu Jahal

4.2 Menghindari perilaku bohong seperti Musailamah
Al Kadzab

Fiqih

5. Mengenal ibadah pada bulan
Ramadhan 5.1 Melaksanakan tarawih di bulan Ramadhan

5.2 Melaksanakan tadarrus Al-Qur’an

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat dan
perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ), Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ),

Kelas VI, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Al Qur’an

6. MengartikanAl Quran Ayat-ayat
pilihan

6.1 Membaca QS Al-Maidah ayat 3 dan Al-
Hujurat ayat 13

6.2 Mengartikan QS Al-Maidah ayat 3 dan Al-
Hujurat ayat 13

Aqidah

7. Meyakini adanya Qadha dan Qadar 7.1 Menunjukkan contoh-contoh Qadha dan
Qadar

7.2 Menunjukkan keyakinan terhadap Qadha
dan Qadar
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Tarikh

8. Menceritakan kisah kaum Muhajirin
dan kaum Anshar

8.1 Menceritakan perjuangan kaum Muhajirin

Menceritakan perjuangan kaum Anshar

Akhlak

9. Membiasakan perilaku terpuji 9.1 Meneladani perilaku kegigihan perjuangan
kaum Muhajirin dalam kehidupan sehari-
hari di lingkungan peserta didik

9.2 Meneladani perilaku tolong-menolong kaum
Anshar dalam kehidupan sehari-hari di
lingkungan peserta didik

Fiqih

10. Mengetahui kewajiban zakat 10.1 Menyebutkan macam-macam zakat

10.2 Menyebutkan ketentuan zakat fitrah

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat
dan perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ), Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan
Jujur ( fairnes ),
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Kelas IV, Semester 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. Memahami sistem
pemerintahan desa dan
pemerintah kecamatan

1.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan
pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan

1.2 Menggambarkan struktur organisasi desa dan
pemerintah kecamatan

2. Memahami sistem
pemerintahan
kabupaten, kota, dan
provinsi

2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan
pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi

2.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten,
kota, dan provinsi

Kelas IV, Semester 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

3. Mengenal sistem
pemerintahan tingkat
pusat

3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan
pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR,
Presiden, MA, MK dan BPK dll.

3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat
pusat, seperti Presiden, Wakil Presiden dan para
Menteri

4. Menunjukkan sikap
terhadap globalisasi di
lingkungannya

4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh
globalisasi di lingkungannya

4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang
pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan
internasional

4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi
yang terjadi di lingkungannya
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Kelas V, Semester 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. Memahami pentingnya
keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)

1.1 Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

1.3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

2. Memahami peraturan
perundang-undangan
tingkat pusat dan daerah

2.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan
perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

2.2 Memberikan contoh peraturan perundang-
undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak,
anti korupsi, lalu lintas, larangan merokok

Kelas V, Semester 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

3. Memahami kebebasan
berorganisasi

3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi

3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan
sekolah dan masyarakat

3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi
di sekolah

4. Menghargai keputusan
bersama

4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama

4.2 Mematuhi keputusan bersama

Kelas VI, Semester 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. Menghargai nilai-nilai
juang dalam proses
perumusan Pancasila
sebagai Dasar Negara

1.1 Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses
perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

1.2 Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan
dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar
Negara

1.3 Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang
berperan dalam proses perumusan Pancasila
sebagai Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari
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2. Memahami sistem
pemerintahan Republik
Indonesia

2.1 Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada

2.2 Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai
UUD 1945 hasil amandemen

2.3 Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan
pusat dan daerah

Kelas VI, Semester 2

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

3. Memahami peran
Indonesia dalam
lingkungan negara-
negara di Asia Tenggara

3.1 Menjelaskan pengertian kerjasama negara-negara
Asia Tenggara

3.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam
lingkungan negara-negara di Asia Tenggara

4. Memahami peranan
politik luar negeri
Indonesia dalam era
globalisasi

4.1 Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang
bebas dan aktif

4.2 Memberikan contoh peranan politik luar negeri
Indonesia dalam percaturan internasional
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

BAHASA INDONESIA

Kelas IV, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Mendengarkan

1. Mendengarkan penjelasan
tentang petunjuk denah
dan simbol
daerah/lambang korps

1.1 Membuat gambar/denah berdasarkan penjelasan
yang didengar

1.2 Menjelaskan kembali secara lisan atau tulis
penjelasan tentang simbol daerah/lambang korps

Berbicara

2. Mendeskripsikan secara
lisan tempat sesuai denah
dan petunjuk penggunaan
suatu alat

2.1 Mendeskripsikan tempat sesuai dengan denah atau
gambar dengan kalimat yang runtut

2.2 Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat
dengan bahasa yang baik dan benar

Membaca

3. Memahami teks agak
panjang (150-200 kata),
petunjuk pemakaian,
makna kata dalam
kamus/ensiklopedi

3.1 Menemukan pikiran pokok teks agak panjang (150-
200 kata) dengan cara membaca sekilas

3.2 Melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk
pemakaian yang dibaca

3.3 Menemukan makna dan informasi secara tepat
dalam kamus/ensiklopedi melalui membaca
memindai

Menulis

4. Mengungkapkan pikiran,
perasaan, dan informasi
secara tertulis dalam
bentuk percakapan,
petunjuk, cerita, dan surat

4.1 Melengkapi percakapan yang belum selesai dengan
memperhatikan penggunaan ejaan (tanda titik dua,
dan tanda petik)

4.2 Menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau
penjelasan tentang cara membuat sesuatu

4.3 Melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang)
dengan menggunakan kata/kalimat yang tepat
sehingga menjadi cerita yang padu

4.4 Menulis surat untuk teman sebaya tentang
pengalaman atau cita-cita dengan bahasa yang baik
dan benar dan memperhatikan penggunaan ejaan
(huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll.)
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Kelas IV, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Mendengarkan

5. Mendengarkan
pengumuman dan
pembacaan pantun

5.1 Menyampaikan kembali isi pengumuman yang
dibacakan

5.2 Menirukan pembacaan pantun anak dengan
lafal dan intonasi yang tepat

Berbicara

6. Mengungkapkan pikiran,
perasaan, dan informasi
dengan berbalas pantun
dan bertelepon

6.1 Berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang
tepat

6.2 Menyampaikan pesan yang diterima melalui
telepon sesuai dengan isi pesan

Membaca

7. Memahami teks melalui
membaca intensif,
membaca nyaring, dan
membaca pantun

7.1 Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf
melalui membaca intensif

7.2 Membaca nyaring suatu pengumuman

dengan lafal dan intonasi yang tepat

7.3 Membaca pantun anak secara berbalasan
dengan lafal dan intonasi yang tepat

Menulis

8. Mengungkapkan pikiran,
perasaan, dan informasi
secara tertulis dalam
bentuk karangan,
pengumuman, dan pantun
anak

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik
sederhana dengan memperhatikan penggunaan
ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll.)

8.2 Menulis pengumuman dengan bahasa yang baik
dan benar serta memperhatikan penggunaan
ejaan

8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang
berbagai tema (persahabatan, ketekunan,
kepatuhan, dll.) sesuai dengan ciri-ciri pantun



Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD UMP | 89

Kelas V, Semester 1

Standar Kompetensi X. Kompetensi Dasar

Mendengarkan

1. Memahami penjelasan
narasumber dan cerita
rakyat secara lisan

1.1 Menanggapi penjelasan narasumber (petani,
pedagang, nelayan, karyawan, dll.) dengan
memperhatikan santun berbahasa

1.2 Mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita rakyat
yang didengarnya

Berbicara

2. Mengungkapkan
pikiran, pendapat,
perasaan, fakta secara
lisan dengan menanggapi
suatu persoalan,
menceritakan hasil
pengamatan, atau
berwawancara

2.1 Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan
memberikan saran pemecahannya dengan
memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa

2.2 Menceritakan hasil pengamatan/kunjungan
dengan bahasa runtut, baik, dan benar

2.3 Berwawancara sederhana dengan narasumber
(petani, pedagang, nelayan, karyawan, dll.) dengan
memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa

Membaca

3. Memahami teks dengan
membaca teks
percakapan, membaca
cepat 75 kata/menit, dan
membaca puisi

3.1 Membaca teks percakapan dengan lafal dan
intonasi yang tepat

3.2 Menemukan gagasan utama suatu teks yang
dibaca dengan kecepatan 75 kata per menit

3.3 Membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang
tepat

Menulis

4. Mengungkapkan pikiran,
perasaan, informasi, dan
pengalaman secara
tertulis dalam bentuk
karangan, surat
undangan, dan dialog
tertulis

4.1 Menulis karangan berdasarkan pengalaman
dengan memperhatikan pilihan kata dan
penggunaan ejaan

4.2 Menulis surat undangan (ulang tahun, acara
agama, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.)
dengan kalimat efektif dan memperhatikan
penggunaan ejaan

4.3 Menulis dialog sederhana antara dua atau tiga
tokoh dengan memperhatikan isi serta perannya
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Kelas V, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Mendengarkan

5. Memahami cerita tentang
suatu peristiwa dan cerita
pendek anak yang
disampaikan secara lisan

5.1 Menanggapi cerita tentang peristiwa yang terjadi
di sekitar yang disampaikan secara lisan

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar,
amanat)

Berbicara

6. Mengungkapkan pikiran
dan perasaan secara lisan
dalam diskusi dan
bermain drama

6.1 Mengomentari persoalan faktual disertai alasan
yang mendukung dengan memperhatikan pilihan
kata dan santun berbahasa

6.2 Memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi,
dan ekspresi yang tepat

Membaca

7. Memahami teks dengan
membaca sekilas,
membaca memindai, dan
membaca cerita anak

7.1 Membandingkan isi dua teks yang dibaca dengan
membaca sekilas

7.2 Menemukan informasi secara cepat dari berbagai
teks khusus (buku petunjuk telepon, jadwal
perjalanan, daftar susunan acara, daftar menu, dll.)
yang dilakukan melalui membaca memindai

7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa
kalimat

Menulis

8. Mengungkapkan pikiran,
perasaan, informasi, dan
fakta secara tertulis
dalam bentuk ringkasan,
laporan, dan puisi bebas

8.1 Meringkas isi buku yang dipilih sendiri dengan
memperhatikan penggunaan ejaan

8.2 Menulis laporan pengamatan atau kunjungan
berdasarkan tahapan (catatan, konsep awal,
perbaikan, final) dengan memperhatikan
penggunaan ejaan

8.3 Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang
tepat
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Kelas VI, Semester 1

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Mendengarkan

1. Memahami teks dan
cerita anak yang
dibacakan

1.1 Menulis hal-hal penting/pokok dari suatu teks
yang dibacakan

1.2 Mengidentifikasi tokoh, watak , latar, tema atau
amanat dari cerita anak yang dibacakan

Berbicara

2. Memberikan
informasi dan tanggapan
secara lisan

2.1 Menyampaikan pesan/informasi yang diperoleh
dari berbagai media dengan bahasa yang runtut,
baik dan benar

2.2Menanggapi (mengkritik/memuji) sesuatu hal
disertai alasan dengan menggunakan bahasa
yang santun

Membaca

3. Memahami teks dengan
membaca intensif dan
membaca sekilas

3.1 Mendeskripsikan isi dan teknik penyajian suatu
laporan hasil pengamatan/kunjungan

3.2 Menanggapi informasi dari kolom/rubrik khusus
(majalah anak, koran, dll.)

Menulis

4. Mengungkapkan pikiran,
perasaan, dan informasi
secara tertulis dalam
bentuk formulir,
ringkasan, dialog, dan
parafrase

4.1 Mengisi formulir (pendaftaran, kartu anggota,
wesel pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, dll.)
dengan benar

4.2 Membuat ringkasan dari teks yang dibaca atau
yang didengar

4.3 Menyusun percakapan tentang berbagai topik
dengan memperhatikan penggunaan ejaan

4.4 Mengubah puisi ke dalam bentuk prosa dengan
tetap memperhatikan makna puisi
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Kelas VI, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Mendengarkan

5. Memahami wacana lisan
tentang berita dan drama
pendek

5.1 Menyimpulkan isi berita yang didengar dari
televisi atau radio

5.2 Menceritakan isi drama pendek yang
disampaikan secara lisan

Berbicara

6. Mengungkapkan pikiran,
perasaan, dan informasi
dengan berpidato,
melaporkan isi buku, dan
baca puisi

6.1 Berpidato atau presentasi untuk berbagai
keperluan (acara perpisahan, perayaan ulang
tahun, dll.) dengan lafal, intonasi, dan sikap
yang tepat

6.2 Melaporkan isi buku yang dibaca (judul,
pengarang, jumlah halaman, dan isi) dengan
kalimat yang runtut

6.3 Membacakan puisi karya sendiri dengan
ekspresi yang tepat

Membaca

7. Memahami teks dengan
membaca intensif dan
membaca teks drama

7.1 Menemukan makna tersirat suatu teks melalui
membaca intensif

7.2 Mengidentifikasi berbagai unsur (tokoh, sifat,
latar, tema, jalan cerita, dan amanat) dari teks
drama anak

Menulis

8. Mengungkapkan pikiran
dan informasi secara
tertulis dalam bentuk
naskah pidato dan surat
resmi

8.1 Menyusun naskah pidato/sambutan (perpisahan,
ulang tahun, perayaan sekolah, dll.) dengan
bahasa yang baik dan benar, serta
memperhatikan penggunaan ejaan

8.2 Menulis surat resmi dengan memperhatikan
pilihan kata sesuai dengan orang yang dituju
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

MATEMATIKA

Kelas IV, Semester 1

Standar Kompetensi Komptensi Dasar

Bilangan

1. Memahami dan
menggunakan sifat-sifat
operasi hitung bilangan
dalam pemecahan masalah

1.1. Mengidentifikasi sifat-sifat operasi hitung

1.2. Mengurutkan bilangan

1.3. Melakukan operasi perkalian dan pembagian

1.4. Melakukan operasi hitung campuran

1.5. Melakukan penaksiran dan pembulatan

1.6 Memecahkan masalah yang melibatkan uang

Bilangan

2. Memahami dan
menggunakan faktor dan
kelipatan dalam pemecahan
masalah

2.1 Mendeskripsikan konsep faktor dan kelipatan

2.2. Menentukan kelipatan dan faktor suatu bilangan.

2.3. Menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK)
dan faktor persekutuan terbesar (FPB)

2.4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
KKP dan FPB

GEOMETRI DAN
PENGUKURAN

3. Menggunakan pengukuran
sudut, panjang, dan berat
dalam pemecahan masalah

3.1 Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku
dan satuan derajat

3.2 Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar
satuan panjang, dan antar satuan berat

3.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
satuan waktu, panjang, dan berat

3.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
satuan kuantitas

GEOMETRI DAN
PENGUKURAN

4. Menggunakan konsep
keliling dan luas bangun
datar sederhana dalam
pemecahan masalah

4.1 Menentukan keliling dan luas jajar genjang dan
segitiga

4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
keliling dan luas jajar genjang dan segitiga
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Kelas IV, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

5. Menjumlahkan dan
mengurangkan bilangan
bulat

5.1 Mengurutkan bilangan bulat.

5.2 Menjumlahkan bilangan bulat

5.3 Mengurangkan bilangan bulat.

5.4 Melakukan operasi hitung campuran.

6. Menggunakan pecahan
dalam pemecahan masalah

6.1 Menjelaskan arti pecahan dan urutannya.

6.2 Menyederhanakan berbagai bentuk pecahan

6.3. Menjumlahkan pecahan.

6.4. Mengurangkan pecahan.

6.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
pecahan

7. Menggunakan lambang
bilangan Romawi

7.1 Mengenal lambang bilangan Romawi .

7.2. Menyatakan bilangan cacah sebagai bilangan
Romawi dan sebaliknya

8. Memahami sifat bangun
ruang sederhana dan
hubungan antar bangun datar

8.1 Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana.

8.2. Menentukan jaring-jaring balok dan kubus.

8.3. Mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar
simetris.

8.4. Menentukan hasil pen-cerminan suatu bangun
datar.

Kelas V, Semester 1

Standar Kompetensi Komptensi Dasar

Bilangan

1. Melakukan operasi hitung
bilangan bulat dalam
pemecahan masalah

1.1 Melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk
penggunaan sifat-sifatnya, pembulatan, dan
penaksiran

1.2 Menggunakan faktor prima untuk menentukan
KPK dan FPB

1.3 Melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat

1.4 Menghitung perpangkatan dan akar sederhana

1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
operasi hitung, KPK dan FPB
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Geometri dan Pengukuran

2. Menggunakan pengukuran
waktu, sudut, jarak, dan
kecepatan dalam pemecahan
masalah

2.1 Menuliskan tanda waktu dengan menggunakan
notasi 24 jam

2.2 Melakukan operasi hitung satuan waktu

2.3 Melakukan pengukuran sudut

2.4 Mengenal satuan jarak dan kecepatan

2.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
waktu, jarak, dan kecepatan

3. Menghitung luas bangun datar
sederhana dan
menggunakannya dalam
pemecahan masalah

3.1 Menghitung luas trapesium dan layanglayang

3.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas
bangun datar

4. Menghitung volume kubus
dan balok dan
menggunakannya dalam
pemecahan masalah

4.1 Menghitung volume kubus dan balok

4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
volume kubus dan balok

Kelas V, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Bilangan

5. Menggunakan pecahan dalam
pemecahan masalah

5.1 Mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal
serta sebaliknya

5.2 Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk
pecahan

5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan

5.4 Menggunakan pecahan dalam masalah
perbandingan dan skala

Geometri dan Pengukuran

6. Memahami sifat-sifat bangun
dan hubungan antar bangun

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang

6.3 Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang
sederhana

6.4 Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri

6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
bangun datar dan bangun ruang sederhana
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Kelas VI, Semester 1

Standar Kompetensi Komptensi Dasar

Bilangan

1. Melakukan operasi

hitung bilangan bulat

dalam pemecahan

masalah

1.1 Menggunakan sifat-sifat operasi hitung termasuk
operasi campuran, FPB dan KPK

1.2 Menentukan akar pangkat tiga suatu bilangan kubik

1.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi
hitung termasuk penggunaan akar dan pangkat

Geometri dan Pengukuran

2. Menggunakan pengukuran
waktu, sudut, jarak, dan
kecepatan dalam pemecahan
masalah

2.1 Mengenal satuan debit

2.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
satuan debit

3. Menghitung luas segi banyak
sederhana, luas lingkaran, dan
volume prisma segitiga

3.1 Menghitung luas segi banyak yang merupakan
gabungan dari dua bangun datar sederhana

3.2 Menghitung luas lingkaran

3.3 Menghitung volume prisma segitiga dan tabung
lingkaran

Pengolahan Data

4. Mengumpulkan dan mengolah
data

4.1 Mengumpulkan dan membaca data

4.2 Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel

4.3 Menafsirkan sajian data

Kelas VI, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Bilangan

5. Menggunakan pecahan dalam
pemecahan masalah

5.1 Menyederhanakan dan mengurutkan pecahan

5.2 Mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal

5.3 Menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau
kuantitas tertentu

5.4 Melakukan operasi hitung yang melibatkan
berbagai bentuk pecahan

5.5 Memecahkan masalah perbandingan dan skala
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Geometri dan Pengukuran

6. Menggunakan system
koordinat dalam pemecahan
masalah

6.1 Membuat denah letak benda

6.2 Mengenal koordinat posisi sebuah benda

6.3 Menentukan posisi titik dalam system koordinat
Kartesius

Pengolahan Data

7. Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan data

7.1 Menyajikan data ke bentuk tabel dan diagram
gambar, batang dan lingkaran

7.2 Menentukan rata-rata hitung dan modus
sekumpulan data

7.3 Mengurutkan data termasuk menentukan nilai
tertinggi dan terendah

7.4 Menafsirkan hasil pengolahan data
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

ILMU PENGETAHUAN ALAM

Kelas IV, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Makhluk Hidup dan
Proses Kehidupan

1. Memahami hubungan
antara struktur organ
tubuh manusia dengan
fungsinya, serta
pemeliharaannya

1.1 Mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka
tubuh manusia dengan fungsinya

1.2 Menerapkan cara memelihara kesehatan kerangka tubuh

1.3 Mendeskripsikan hubungan antara struktur panca indera
dengan fungsinya

1.4 Menerapkan cara memelihara kesehatan panca indera

2. Memahami hubungan
antara struktur bagian
tumbuhan dengan
fungsinya

2.1 Menjelaskan hubungan antara struktur akar tumbuhan
dengan fungsinya

2.2 Menjelaskan hubungan antara struktur batang tumbuhan
dengan fungsinya

2.3 Menjelaskan hubungan antara struktur daun tumbuhan
dengan fungsinya

2.4 Menjelaskan hubungan antara bunga dengan fungsinya

3. Menggolongkan hewan,
berdasarkan jenis
makanannya

3.1 Mengidentifikasi jenis makanan hewan

3.2 Menggolongkan hewan berdasarkan jenis
makanannya

4. Memahami daur hidup
beragam jenis makhluk
hidup

4.1 Mendeskripsikan daur hidup beberapa hewan di
lingkungan sekitar, misalnya kecoa, nyamuk, kupu-
kupu, kucing

4.2 Menunjukkan kepedulian terhadap hewan peliharaan,
misalnya kucing, ayam, ikan

5. Memahami hubungan
sesama makhluk hidup
dan antara makhluk
hidup dengan
lingkungannya

5.1 Mengidentifikasi beberapa jenis hubungan khas
(simbiosis) dan hubungan “makan dan dimakan” antar
makhluk hidup (rantai makanan)

5.2 Mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup
dengan lingkungannya
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Benda dan Sifatnya

6. Memahami beragam sifat
dan perubahan wujud
benda serta berbagai cara
penggunaan benda
berdasarkan sifatnya

6.1 Mengidentifikasi wujud benda padat, cair, dan gas
memiliki sifat tertentu

6.2 Mendeskripsikan terjadinya perubahan wujud cair
padat cair; cair gas cair; padat gas

6.3 Menjelaskan hubungan antara sifat bahan dengan
kegunaannya

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian
( respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab
(responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness)

Kelas IV, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Energi dan Perubahannya

7. Memahami gaya dapat
mengubah gerak dan/atau
bentuk suatu benda

7.1 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan
dan tarikan) dapat mengubah gerak suatu benda

7.2 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan
dan tarikan) dapat mengubah bentuk suatu benda

8. Memahami berbagai
bentuk energi dan cara
penggunaannya dalam
kehidupan sehari-hari

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat
di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya

8.2 Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara
penggunaannya

8.3 Membuat suatu karya/model untuk menunjukkan
perubahan energi gerak akibat pengaruh udara,
misalnya roket dari kertas/baling-baling/pesawat
kertas/parasut

8.4 Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui
penggunaan alat musik

Bumi dan Alam Semesta

9. Memahami perubahan
kenampakan permukaan
bumi dan benda langit

9.1 Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi

9.2 Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi
dari hari ke hari
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

10. Memahami perubahan
lingkungan fisik dan
pengaruhnya terhadap
daratan

10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan
lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan
gelombang air laut)

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik
terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor)

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan
lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor)

11. Memahami hubungan
antara sumber daya alam
dengan lingkungan,
teknologi, dan masyarakat

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam
dengan lingkungan

11.2 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam
dengan teknologi yang digunakan

11.3 Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam
terhadap pelestarian lingkungan

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian
( respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab
(responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness)

Kelas V, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Makhluk Hidup dan
Proses Kehidupan

1. Mengidentifikasi fungsi
organ tubuh manusia dan
hewan

1.1 Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia

1.2 Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan
misalnya ikan dan cacing tanah

1.3 Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan
hubungannya dengan makanan dan kesehatan

1.4 Mengidentifikasi organ peredaran darah manusia

1.5 Mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah
manusia

2. Memahami cara
tumbuhan hijau
membuat makanan

2.1 Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat
makanan

2.2 Mendeskripsikan ketergantungan manusia dan hewan
pada tumbuhan hijau sebagai sumber makanan
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

3. Mengidentifikasi cara
makhluk hidup
menyesuaikan diri
dengan lingkungan

3.1 Mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan
lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup

3.2 Mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan
lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup

Benda dan Sifatnya

4. Memahami hubungan
antara sifat bahan
dengan penyusunnya
dan perubahan sifat
benda sebagai hasil
suatu proses

4.1 Mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan
bahan penyusunnya, misalnya benang, kain, dan kertas

4.2 Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan
sifat benda, baik sementara maupun tetap

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian
( respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab
(responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness)

Kelas V, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Energi dan Perubahannya

5. Memahami hubungan
antara gaya, gerak, dan
energi, serta fungsinya

5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak dan energi
melalui percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, gaya
magnet)

5.2 Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat
pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat

6. Menerapkan sifat-sifat
cahaya melalui kegiatan
membuat suatu
karya/model

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya

6.2 Membuat suatu karya/model, misalnya periskop atau
lensa dari bahan sederhana dengan menerapkan sifat-sifat
cahaya

Bumi dan Alam Semesta

7. Memahami perubahan
yang terjadi di alam
dan hubungannya
dengan penggunaan
sumber daya alam

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena
pelapukan

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia
yang dapat mempengaruhinya

7.5 Mendeskripsikan perlunya penghematan air

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di
Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan
lingkungan

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat
mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb)

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian
( respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab
(responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness)

Kelas VI, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Makhluk Hidup dan
Proses Kehidupan

1. Memahami hubungan
antara ciri-ciri makhluk
hidup dengan lingkungan
tempat hidupnya

1.1 Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang
dimiliki hewan (kelelawar, cicak, bebek) dan lingkungan
hidupnya

1.2 Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang
dimiliki tumbuhan (kaktus, tumbuhan pemakan
serangga) dengan lingkungan hidupnya

2. Memahami cara
perkembangbiakan
makhluk hidup

2.1 Mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan
manusia dari bayi sampai lanjut usia

2.2 Mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan fisik anak laki-
laki dan perempuan

2.3 Mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan dan
hewan

2.4 Mengidentifikasi cara perkembangbiakan manusia

3. Memahami pengaruh
kegiatan manusia
terhadap keseimbangan
lingkungan

3.1 Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhi keseimbangan alam (ekosistem)

3.2 Mengidentifikasi bagian tumbuhan yang sering
dimanfaatkan manusia yang mengarah pada
ketidakseimbangan lingkungan

3.3 Mengidentifikasi bagian tubuh hewan yang sering
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

dimanfaatkan manusia yang mengarah pada
ketidakseimbangan lingkungan

4. Memahami pentingnya
pelestarian jenis makhluk
hidup untuk mencegah
kepunahan

4.1 Mengidentifikasi jenis hewan dan tumbuhan yang
mendekati kepunahan

4.2 Mendeskripsikan pentingnya pelestarian jenis makhluk
hidup untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan
kehidupan masyarakat

Benda dan Sifatnya

5. Memahami saling
hubungan antara suhu,
sifat hantaran dan
kegunaan benda

5.1 Membandingkan sifat kemampuan menghantarkan panas
dari berbagai benda

5.2 Menjelaskan alasan pemilihan benda dalam kehidupan
sehari-hari berdasarkan kemampuan menghantarkan
panas

6. Memahami faktor
penyebab perubahan
benda

6.1 Menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan benda
(pelapukan, perkaratan, pembusukan) melalui
pengamatan

6.2 Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan
pemilihan benda/bahan untuk tujuan tertentu (karet,
logam, kayu, plastik) dalam kehidupan sehari-hari

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian
( respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab
(responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness)

Kelas VI, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Energi dan
Perubahannya

7. Mempraktikkan pola
penggunaan dan
perpindahan energi

7.1 Melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan
antara gaya dan gerak (model jungkat jungkit,
katapel/model traktor sederhana energi pegas)

7.2 Menyajikan informasi tentang perpindahan dan
perubahan energi listrik
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

8. Memahami pentingnya
penghematan energi

8.1 Mengidentifikasi kegunaan energi listrik dan
berpartisipasi dalam penghematannya dalam kehidupan
sehari-hari

8.2 Membuat suatu karya/model yang menggunakan energi
listrik (bel listrik/alarm/model lampu lalu lintas/ kapal
terbang/mobil-mobilan/model penerangan rumah)

Bumi dan Alam Semesta

9. Memahami matahari
sebagai pusat tata surya
dan interaksi bumi dalam
tata surya

9.1 Mendeskripsikan sistem tata surya dan posisi penyusun
tata surya

9.2 Mendeskripsikan peristiwa rotasi bumi, revolusi bumi
dan revolusi bulan

9.3 Menjelaskan terjadinya gerhana bulan dan gerhana
matahari

9.4 Menjelaskan perhitungan kalender Masehi dan kalender
Hijriah

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian
( respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab
(responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness)
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Kelas IV, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. Memahami sejarah,
kenampakan alam, dan
keragaman suku bangsa di
lingkungan kabupaten/kota
dan provinsi

Membaca peta lingkungan setempat
(kabupaten/kota, provinsi) dengan menggunakan
skala sederhana

Mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan
kabupaten/kota dan provinsi serta hubungannya
dengan keragaman sosial dan budaya

Menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya
alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan
ekonomi di lingkungan setempat

Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya
setempat (kabupaten/kota, provinsi)

Menghargai berbagai peninggalan sejarah di
lingkungan setempat (kabupaten/kota, provinsi)
dan menjaga kelestariannya

Meneladani kepahlawanan dan patriotisme tokoh-
tokoh di lingkungannya

Kelas IV, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

2. Mengenal sumber daya
alam, kegiatan ekonomi,
dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/kota
dan provinsi

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan
dengan sumber daya alam dan potensi lain di
daerahnya

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi,
komunikasi, dan transportasi serta pengalaman
menggunakannya

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya
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Kelas V, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. Menghargai berbagai
peninggalan dan tokoh
sejarah yang berskala
nasional pada masa
Hindu-Budha dan Islam,
keragaman kenampakan
alam dan suku bangsa,
serta kegiatan ekonomi di
Indonesia

1.1 Mengenal makna peninggalan-peninggalan
sejarah yang berskala nasional dari masa Hindu-
Budha dan Islam di Indonesia

1.2 Menceriterakan tokoh-tokoh sejarah pada masa
Hindu-Budha dan Islam di Indonesia

1.3 Mengenal keragaman kenampakan alam dan
buatan serta pembagian wilayah waktu di
Indonesia dengan menggunakan peta/atlas/globe
dan media lainnya

1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya
di Indonesia

1.5 Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi
di Indonesia

Kelas V, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

2. Menghargai peranan tokoh
pejuang dan masyarakat
dalam mempersiapkan dan
mempertahankaan
kemerdekaan Indonesia

2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang
pada masa penjajahan Belanda dan Jepang

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan
dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam
memproklamasikan kemerdekaan

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam
mempertahankan kemerdekaan
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Kelas VI, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. Memahami perkembangan
wilayah Indonesia,
kenampakan alam dan
keadaan sosial negara-
negara di Asia Tenggara,
serta benua-benua

1.1 Mendeskripsikan perkembangan sistem
administrasi wilayah Indonesia

1.2 Membandingkan kenampakan alam dan keadaan
sosial negara-negara tetangga

1.3 Mengidentifikasi benua-benua

Kelas VI, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

2. Memahami gejala alam
yang terjadi di Indonesia
dan sekitarnya

2.1 Mendeskripsikan gejala (peristiwa) alam yang
terjadi di Indonesia dan negara tetangga

2.2 Mengenal cara-cara menghadapi bencana alam

3. Memahami peranan bangsa
Indonesia di era global

3.1 Menjelaskan peranan Indonesia pada era global dan
dampak positif serta negatifnya terhadap kehidupan
bangsa Indonesia

3.2 Mengenal manfaat ekspor dan impor di Indonesia
sebagai kegiatan ekonomi antar bangsa
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

SENI, BUDAYA DAN KETERAMPILAN (SBK)

Kelas III, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Seni Rupa

1. Mengapresiasi karya seni rupa 1.1 Menjelaskan simbol dalam karya seni
rupa dua dimensi

1.2 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap
simbol dalam karya seni rupa dua dimensi

2. Mengekspresikan diri melalui
karya seni rupa

2.1 Mengekspresikan diri melalui gambar
imajinatif mengenai diri sendiri

2.2 Mengekspresikan diri melalui gambar
dekoratif dari motif hias daerah setempat

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Seni Musik

3. Mengapresiasi karya seni musik 3.1 Mengidentifikasi berbagai simbol nada
dalam lagu sederhana

3.2 Menghubungkan antara simbol nada
dengan elemen musik

3.3 Menghubungkan antara simbol nada
dengan tempo dalam lagu

4. Mengekspresikan diri melalui
karya seni musik

4.1 Memainkan alat musik ritmis sederhana

4.2 Menyanyikan lagu wajib, lagu daerah, dan
lagu anak-anak dengan atau tanpa iringan
sederhana

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Seni Tari

5 Mengapresiasi karya seni tari 5.1 Menjelaskan simbol dalam seni tari

5.2 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap
simbol yang terkandung dalam karya seni
tari berdasarkan pengamatan terhadap
pertunjukan

6. Mengekspresikan diri melalui 6.1 Menyiapkan penyajian tarian pendek
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

karya seni tari. bertema tanpa iringan

6.2 Menyajikan tarian pendek bertema tanpa
iringan

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Keterampilan

7. Membuat benda yang dapat
digerakkan oleh angin secara
sederhana

7.1 Menampilkan sikap apresiatif terhadap
benda yang digerakkan oleh angin

7.2 Merancang benda yang dapat digerakkan
oleh angin dari bahan kertas

7.3 Membuat benda yang dapat digerakkan
oleh angin dari bahan kertas

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Keterangan
Simbol: makna yang dikandung. Misalnya merah adalah simbol keberanian. Motif katak
adalah simbol pemanggil hujan.
Gambar dekoratif: Gambar yang dimaksudkan sebagai hiasan. Biasanya menggunakan
motif (tumbuhan, hewan, manusia)yang bentuknya diubah tetapi masih dikenal ciri khasnya.
Gambar Imajinatif: Gambar yang bersifat hayalan. Gambar imajinatif mengenai diri sendiri
misalnya menggambarkan diri memiliki sayap sehingga dapat terbang di angkasa.
Simbol Nada: Tanda atau lambang yang telah disepakati misalnya penggunaan notasi balok
atau angka dalam menyuarakan suatu bunyi nada (1 dibaca sebagai nada do).
Simbol: Makna yang dikandung pada tarian yang ditunjukkan oleh kostum, properti, tata rias
atau gerakan.

Kelas III, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Seni Rupa

8. Mengapresiasi karya seni rupa 8.1 Menjelaskan simbol dalam karya seni
rupa tiga dimensi

8.2 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap
simbol dalam karya seni rupa tiga
dimensi

9. Mengekspresikan diri melalui 9.1 Mengekspresikan diri melalui gambar
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

karya seni rupa imajinatif mengenai alam sekitar

9.2 Memberi hiasan/warna pada benda tiga
dimensi

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Seni Musik

10. Mengapresiasi karya seni musik 10.1 Menjelaskan simbol tempo dalam lagu

10.2 Menjelaskan makna ansambel

10.3 Menghubungkan antara simbol nada
dengan elemen musik

10.4 Menghubungkan simbol nada dengan
tempo dalam lagu

11 Mengekspresikan diri melalui
karya seni musik

11.1 Memainkan musik dalam bentuk
ansambel dengan alat musik ritmis
sederhana

11.2 Menyanyikan lagu daerah dan lagu anak-
anak dengan iringan sederhana

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Seni Tari

12 Mengapresiasi karya seni tari 12.1 Menghubungkan gerak, busana, dan
perlengkapan dengan simbol dalam seni
tari

12.2 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap
simbol yang terkandung dalam karya
seni tari berdasarkan pengamatan
pertunjukan

12.3 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap
simbol yang terkandung dalam karya
seni tari Nusantara daerah setempat

13. Mengekspresikan diri melalui
karya seni tari

13.1 Menyiapkan penyajian tarian pendek
bertema dengan iringan

13.2 Menyajikan tarian pendek bertema
dengan iringan

13.3 Mengadakan pementasan perpaduan seni
tari dan musik
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Keterampilan

14 Membuat benda yang dapat
digerakkan oleh angin secara
sederhana

14.1 Menampilkan sikap apresiatif terhadap
benda yang digerakkan oleh angin

14.2 Merancang benda yang dapat
digerakkan oleh angin dari bahan selain
kertas

14.3 Membuat benda yang dapat digerakkan
oleh angin dari bahan selain kertas

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Keterangan
Simbol: Makna yang dikandung pada tarian yang ditunjukkan oleh kostum (busana), properti
(peralatan), tata rias atau gerakan.

Kelas IV, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Seni Rupa

1. Mengapresiasi karya seni rupa. 1.1 Menjelaskan makna seni rupa terapan

1.2 Mengidentifikasi jenis karya seni
rupa terapan yang ada di daerah
setempat

1.3 Menunjukkan sikap apresiatif
terhadap kesesuaian fungsi karya seni
rupa terapan

1.4 Menunjukkan sikap apresiatif
terhadap keartistikan karya seni rupa
terapan

2. Mengekspresikan diri melalui karya
seni rupa

2.1 Mengekspresikan diri melalui gambar
ilustrasi dengan tema benda alam:
buah-buahan, tangkai, kerang, dsb

2.2 Memamerkan hasil gambar ilustrasi
dengan tema benda alam: buah-
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
buahan, tangkai, kerang, dsb di depan
kelas

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Seni Musik

3. Mengapresiasi karya seni musik 3.1 Mengidentifikasi berbagai ragam lagu
dan alat musik ritmis

3.2 Menunjukkan sikap apresiatif
terhadap berbagai ragam lagu dan alat
musik ritmis

4. Mengekspresikan diri melalui karya
seni musik

4.1 Menyiapkan permainan alat musik
ritmis

4.2 Memainkan alat musik ritmis di
depan penonton

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Seni Tari

5. Mengapresiasi karya seni tari 5.1 Mengidentifikasi gerak, busana, dan
perlengkapan tari Nusantara daerah
setempat

5.2 Menunjukkan sikap apresiatif
terhadap keunikan gerak, busana, dan
perlengkapan seni tari Nusantara
daerah setempat

6. Mengekspresikan diri melalui karya
seni tari

6.1
6.2

Menyiapkan peragaan tari Nusantara
daerah setempat
Memeragakan tari Nusantara daerah
setempat sesuai dengan iringan di
depan penonton

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Percaya diri ( Confidence )

Keterampilan

7. Mengapresiasi karya kerajinan 7.1

7.2

Mengidentifikasi jenis karya
kerajinan Nusantara
Menampilkan perilaku apresiatif
terhadap karya kerajinan Nusantara

8. Membuat karya kerajinan dan benda
konstruksi.

8.1 Merancang karya kerajinan dengan
memanfaatkan teknik atau motif hias
Nusantara

8.2 Membuat karya kerajinan
berdasarkan rancangan yang telah
dibuat

8.3 Merancang benda dengan teknik
konstruksi

8.4 Membuat benda dengan teknik
konstruksi

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Keterangan
Gambar Ilustrasi: Gambar yang menceriterakan tentang suatu benda, hal, atau peristiwa.
Keartistikan: Keindahan karya seni rupa yang tercermin pada berbagai faktor antara lain
keserasian warna, proporsi bentuk, dan kerapian.
Alat musik ritmis: Alat musik yang tidak memiliki nada, misalnya ringbel, tamburin,
gendang. Alat musik ritmis juga merupakan penggolongan alat musik berdasarkan
fungsinya.
Tari Nusantara: Tari Nusantara adalah tari yang hidup dan berkembang di seluruh wilayah
Nusantara. Tari Nusantara identik dengan tari tradisional.

Kelas IV, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Seni Rupa

9. Mengapresiasi karya seni rupa 9.1 Menjelaskan makna seni rupa
murni

9.2 Mengidentifikasi jenis karya seni
rupa murni yang ada di daerah
setempat
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

9.3 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap karya seni rupa murni

10. Mengekspresikan diri melalui
karya seni rupa

10.1 Membuat relief dari bahan plastis
dengan pola motif hias

10.2 Menyiapkan karya seni rupa yang
dibuat untuk pameran kelas

10.3 Menata karya seni rupa yang dibuat
dalam bentuk pameran kelas

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Seni Musik

11. Mengapresiasi karya seni musik 11.1 Menjelaskan makna dinamika
dalam seni musik

11.2 Mengidentifikasi perbedaan
dinamika

11.3 Mengidentifikasi alat musik
melodis

11.4 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap dinamika dalam seni
musik

12. Mengekspresikan diri melalui karya
seni musik

12.1 Memainkan alat musik melodis
sederhana

12.2 Menyiapkan penyajian lagu daerah
dan lagu wajib dengan iringan
sederhana

12.3 Menyanyikan lagu daerah dan lagu
wajib dengan iringan sederhana

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Seni Tari

13 Mengapresiasi karya seni tari 13.1 Mengidentifikasi gerak, busana,
dan perlengkapan tari Nusantara
daerah lain

13.2 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap simbol dan keunikan
gerak, busana, serta perlengkapan
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
karya seni tari Nusantara daerah
lain

14. Mengekspresikan diri melalui karya
seni tari

14.1

14.2

Menyiapkan tari Nusantara daerah
lain sesuai dengan iringan
Memeragakan tari Nusantara
daerah lain sesuai dengan iringan di
depan penonton

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Keterampilan

15. Mengapresiasi karya kerajinan 15.1

15.2

Mengidentifikasi jenis karya
kerajinan Nusantara daerah
setempat
Menampilkan sikap apresiatif
terhadap karya kerajinan Nusantara
daerah setempat

16. Membuat karya kerajinan dan
benda konstruksi

16.1 Merancang karya kerajinan dengan
memanfaatkan teknik atau motif
hias Nusantara

16.2 Membuat karya kerajinan
berdasarkan rancangan sendiri

16.3 Merancang pembuatan benda
dengan teknik konstruksi

16.4 Membuat benda dengan teknik
konstruksi

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Keterangan:
Relief: Lukisan timbul yang diciptakan dengan cara memahat atau membentuk, menempel,
memijit, dsb.
Pola motif hias: Motif geometris, tumbuhan, hewan, atau manusia yang dijadikan sebagai
pola hiasan.
Bahan plastis: bahan lunak yang mudah dibentuk.
Alat musik melodis: Alat musik yang memiliki nada misalnya seruling, pianika, rekorder.
Alat musik ritmis juga merupakan penggolongan alat musik berdasarkan fungsinya.
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Kelas V, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Seni Rupa

1. Mengapresiasi karya seni rupa 1.1 Menjelaskan makna motif hias

1.2 Mengidentifikasi jenis motif hias
pada karya seni rupa Nusantara
daerah setempat

1.3 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap keunikan motif hias karya
seni rupa Nusantara daerah setempat

2. Mengekspresikan diri melalui karya
seni rupa

2.1 Mengekspresikan diri melalui
gambar dekoratif dengan motif hias
Nusantara

2.2 Mengekspresikan diri melalui
gambar ilustrasi dengan tema hewan
dan kehidupannya

2.3 Membuat motif hias dasar jumputan
pada kain

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Seni Musik

3. Mengapresiasi karya seni musik 3.1 Mengidentifikasi berbagai ragam lagu
daerah Nusantara

3.2 Menjelaskan makna ansambel sejenis

3.3 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap berbagai musik/lagu daerah
Nusantara

4. Mengekspresikan diri melalui karya
seni musik

4.1 Memainkan alat musik ritmis dan
melodis sederhana dalam bentuk
ansambel sejenis

4.2 Mengadakan pementasan perpaduan
musik, tari dan bahasa
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Seni Tari

5. Mengapresiasi karya seni tari 5.1 Mengidentifikasi gerak, busana, dan
perlengkapan seni tari Nusantara
daerah lain

5.2 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap keunikan gerak, busana, dan
perlengkapan karya seni tari
Nusantara daerah lain

6. Mengekspresikan diri melalui karya
seni tari

6.1

6.2

Menyiapkan peragaan tari Nusantara
daerah lain tanpa iringan
Memeragakan tari Nusantara daerah
lain tanpa iringan

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Keterampilan

7. Mengapresiasi karya kerajinan 7.1

7.2

Mendeskripsi kesesuaian fungsi,
kekuatan, dan keindahan karya
kerajinan meronce
Menampilkan sikap apresiatif
terhadap karya kerajinan meronce

8. Membuat karya kerajinan dan benda
permainan

8.1 Merancang karya kerajinan meronce

8.2 Membuat karya kerajinan meronce

8.3 Merancang benda permainan yang
digerakkan dengan tali

8.4 Membuat benda permainan yang
digerakkan dengan tali

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Keterangan
Meronce: Teknik membuat benda pakai/hias dari bahan manik-manik, biji-bijian, yang
dirangkai dengan benang.
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Kelas V, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Seni Rupa

9. Mengapresiasi karya seni rupa 9.1 Mengidentifikasi jenis motif hias
pada karya seni rupa Nusantara
daerah setempat

9.2 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap keunikan motif hias karya
seni rupa Nusantara daerah setempat

10. Mengekspresikan diri melalui
karya seni rupa

10.1 Membuat topeng secara kreatif dalam
hal teknik dan bahan

10.2 Mengekspresikan diri melalui
gambar ilustrasi manusia dan
kehidupannya

10.3 Menyiapkan karya seni rupa yang
diciptakan untuk pameran kelas

10.4 Menata karya seni rupa yang
diciptakan dalam bentuk pameran
kelas/sekolah

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Seni Musik

11. Mengapresiasi karya seni musik 11.1 Mengidentifikasi berbagai ragam
lagu daerah Nusantara

11.2 Menjelaskan makna ansambel
gabungan

11.3 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap berbagai musik/lagu wajib
dan daerah Nusantara

12. Mengekspresikan diri melalui
karya seni musik

12.1 Memainkan alat musik ritmis dan
melodis sederhana dalam bentuk
ansambel gabungan

12.2 Menyiapkan pertunjukan lagu
daerah Nusantara dengan iringan
sederhana untuk dipentaskan di kelas
atau di sekolah

12.3 Mementaskan pertunjukan lagu
daerah Nusantara dengan iringan
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sederhana di kelas atau di sekolah

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Seni Tari

13 Mengapresiasi karya seni tari 13.1 Mengidentifikasi gerak, busana, dan
perlengkapan seni tari Nusantara
daerah lain

13.2 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap keunikan gerak, busana, dan
perlengkapan karya seni tari
Nusantara daerah lain

13.3 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap simbol yang terkandung
dalam karya seni tari Nusantara
daerah lain

14. Mengekspresikan diri melalui seni
tari

14.1 Menyiapkan penyajian tari Nusantara
daerah lain dengan iringan

14.2 Menyajikan tari Nusantara daerah
lain dengan iringan

14.3 Mengadakan pementasan perpaduan
seni musik dan seni tari

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Keterampilan

15. Mengapresiasi karya kerajinan 15.1

15.2

Mendeskripsikan kesesuaian fungsi,
kekuatan, dan keindahan karya
kerajinan makrame
Menampilkan sikap apresiatif
terhadap karya kerajinan makrame

16. Membuat karya kerajinan dan
benda permainan

16.1 Merancang karya kerajinan makrame

16.2 Membuat karya kerajinan makrame

16.3 Merancang benda permainan yang
digerakkan dengan tali
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16.4 Membuat benda permainan yang
digerakkan dengan tali

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Keterangan
Makrame: Membuat benda pakai/hias dari bahan tali-temali dengan teknik simpul.

Kelas VI, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Seni Rupa

1. Mengapresiasi karya seni rupa 1.1 Mengidentifikasi jenis motif hias pada
karya seni rupa Nusantara daerah lain

1.2 Menjelaskan cara membatik

1.3 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap keunikan motif hias karya
seni rupa Nusantara daerah lain

2. Mengekspresikan diri melalui karya
seni rupa

2.1 Membatik dengan teknik sederhana

2.2 Mengekspresikan diri melalui gambar
ilustrasi dengan tema suasana di
sekitar sekolah

2.3 Merancang boneka

2.4 Membuat boneka berdasarkan
rancangan

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Seni Musik

3. Mengapresiasi seni musik 3.1 Mengidentifikasi berbagai ragam
musik daerah Nusantara

3.2 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap berbagai ragam musik daerah
Nusantara

4. Mengekspresikan diri melalui karya
seni musik

4.1 Memainkan alat musik ritmis dan
melodis

4.2 Menyanyikan lagu wajib, daerah dan
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Nusantara dengan iringan sederhana

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Seni Tari

5. Mengapresiasi karya seni tari 5.1 Menjelaskan makna pola lantai pada
tarian

5.2 Membandingkan pola lantai gerak tari
Nusantara daerah setempat

5.3 Menganalisis pola lantai gerak tari
Nusantara daerah setempat

6. Mengekspresikan diri melalui karya
seni tari

6.1 Menyiapkan peragaan tari Nusantara
daerah setempat dengan pola lantai
secara perorangan dan berkelompok

6.2 Memeragakan tari Nusantara daerah
setempat dengan pola lantai secara
perorangan dan berkelompok

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Keterampilan

7. Mengapresiasi karya kerajinan 7.1 Mendeskripsikan kesesuaian fungsi,
kekuatan, dan keindahan karya
kerajinan anyaman

7.2 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap karya kerajinan anyaman

8. Membuat karya kerajinan 8.1 Membuat kerajinan anyaman

8.2 Merancang benda pakai dari bahan
anyaman

8.3 Membuat benda pakai dari bahan
anyaman

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
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Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Kelas VI, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Seni Rupa

9. Mengapresiasi karya seni rupa 9.1 Mengidentifikasi jenis motif hias
pada karya seni rupa Nusantara
daerah lain

9.2 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap keunikan motif hias karya
seni rupa Nusantara daerah lain

10. Mengekspresikan diri melalui karya
seni rupa

10.1 Mengekspresikan diri melalui
gambar ilustrasi suasana alam sekitar

10.2 Menyiapkan karya seni rupa yang
dibuat untuk pameran kelas

10.3 Menata karya seni rupa yang dibuat
untuk pameran kelas

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Seni Musik

11. Mengapresiasi karya seni musik 11.1 Membandingkan berbagai lagu dan
musik Nusantara

11.2 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap berbagai lagu dan musik
Nusantara

12. Mengekspresikan diri melalui karya
seni musik

12.1 Memainkan alat musik ritmis dan
melodis

12.2 Menyiapkan pertunjukan lagu
daerah dan lagu Nusantara dengan
iringan musik sederhana

12.3 Mementaskan pertunjukan nyanyian
lagu daerah dan lagu Nusantara
dengan iringan musik sederhana

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
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Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Seni Tari

13. Mengapresiasi karya seni tari 13.1 Membandingkan pola lantai gerak
tari Nusantara

13.2 Menganalisis pola lantai gerak tari
Nusantara berdasarkan pengamatan

14. Mengekspresikan diri melalui karya
seni tari

14.1 Memeragakan tari Nusantara dengan
pola lantai secara berkelompok

14.2 Menyiapkan pertunjukan tari
Nusantara di sekolah

14.3 Menggelar pertunjukan tari
Nusantara di sekolah

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )

Keterampilan

15. Mengapresiasi karya kerajinan 15.1 Mendeskripsikan kesesuaian fungsi,
kekuatan, dan keindahan karya
kerajinan benda mainan beroda

15.2 Menampilkan sikap apresiatif
terhadap karya kerajinan benda
mainan beroda

16 Membuat benda mainan beroda 16.1 Merancang benda mainan beroda

16.2 Membuat benda mainan beroda

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Percaya diri ( Confidence )
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN JASMANI, OLAH RAGA DAN KESEHATAN

Kelas I, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. Mempraktikkan gerak dasar ke dalam
permainan sederhana/ aktivitas
jasmani dan nilai yang terkandung di
dalamnya

1.1 Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari dan
lompat dalam permainan sederhana, serta
nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama,
toleransi dan percaya diri

1.2 Mempraktikkan gerak dasar memutar,
mengayun ataupun menekuk dalam
permainan sederhana, serta nilai
sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi
dan percaya diri

1.3 Mempraktikkan gerak dasar lempar
tangkap dan sejenisnya dalam permainan
sederhana, serta nilai sportivitas,
kejujuran, kerjasama, toleransi dan
percaya diri

2. Mendemonstrasikan sikap tubuh
dalam berbagai posisi

2.1 Mendemonstrasikan sikap tubuh dalam
posisi berdiri

2.2 Mendemonstrasikan sikap tubuh dalam
posisi berjalan

3. Mempraktikkan senam lantai
sederhana tanpa alat dan nilai yang
terkandung di dalamnya

3.1 Mempraktikkan gerak keseimbangan statis
tanpa alat, serta nilai percaya diri dan
disiplin

3.2 Mempraktikkan gerak keseimbangan
dinamis tanpa alat, serta nilai percaya diri
dan disiplin

4. Mengungkapkan perasaan melalui
gerak berirama dan nilai yang
terkandung di dalamnya

4.1 Mempraktikkan gerak bebas berirama
tanpa menggunakan musik dan nilai
disiplin dan kerjasama

4.2 Mempraktikkan gerak bebas berirama
menggunakan musik dan nilai disiplin dan
kerjasama

5. Menerapkan budaya hidup sehat 5.1 Menjaga kebersihan diri yang meliputi
kuku dan kulit
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5.2 Mengenal pentingnya imunisasi

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

Kelas I, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

6. Mempraktikkan gerak dasar ke
dalam aktivitas jasmani dan nilai
yang terkandung di dalamnya

6.1 Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari dan
lompat ke berbagai arah dengan berbagai
pola dalam permainan sederhana, serta nilai
kerjasama, kejujuran, tanggung jawab dan
toleransi

6.2 Mempraktikkan gerak dasar memutar,
mengayun, menekuk dalam permainan
sederhana, dan nilai kerjasama, toleransi,
kejujuran dan tanggung jawab

6.3 Mempraktikkan gerak dasar menangkap
obyek berbagai ukuran dalam permainan
sederhana , dan kerjasama, toleransi,
kejujuran dan tanggung jawab

7. Membiasakan penampilan sikap
tubuh dalam berbagai posisi

7.1 Membiasakan penampillan sikap tubuh
dalam posisi diam

7.2 Membiasakan penampilkan sikap tubuh
dalam posisi bergerak

8. Mempraktikkan gerakan senam
lantai sederhana dan nilai yang
terkandung di dalamnya

8.1 Mempraktikkan gerakan senam lantai
sederhana, serta nilai percaya diri dan
disiplin

8.2 Mempraktikkan gerak peregangan dan
pelemasan dalam kegiatan pemanasan
sederhana dengan benar serta nilai disiplin
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9. Menampilkan perasaan melalui
musik dan gerak berirama serta nilai
yang terkandung di dalamnya

9.1 Menampilkan gerak bebas berirama
diorientasikan dengan arah mengikuti
bunyi-bunyian secara individu, serta nilai
estetika

9.2 Menampilkan gerak bebas berirama
diorientasikan dengan arah menggunakan
bunyi-bunyian secara berpasangan/
kelompok kecil, serta nilai estetika

10. Mempraktikkan dasar-dasar
pengenalan air dan nilai yang
terkandung di dalamnya*)

10.1 Mempraktikkan aktivitas dasar di air

10.2 Mempraktikkan berbagai permainan di air
dangkal disertai nilai percaya diri,
kebersihan, dan disiplin

11. Mempraktikkan pengenalan
lingkungan sekolah melalui aktivitas
jasmani dan nilai yang terkandung di
dalamnya***)

11.1 Mempraktikkan pengenalan lingkungan
sekolah secara beregu, dan nilai disiplin,
kerjasama, dan kebersihan lingkungan

11.2 Mempraktikkan berbagai aktivitas jasmani
yang menyenangkan di lingkungan
sekolah, dan nilai disiplin, kerja sama dan
pola hidup sehat

11.3 Mempraktikkan pemanfaatan makanan dan
minuman yang baik

12. Menerapkan budaya hidup sehat 12.1 Menjaga kebersihan gigi dan mulut

12.2 Mengenal makanan sehat

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

Kelas II, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. Mempraktikkan variasi gerak
dasar melalui permainan dan
aktivitas jasmani, dan nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya

Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari, lompat
yang bervariasi dalam permainan yang
menyenangkan dan nilai kerjasama, toleransi,
kejujuran, tanggungjawab, menghargai lawan
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dan menghargai diri sendiri

Mempraktikkan gerak dasar memutar,
mengayun, menekuk lutut dalam berbagai
variasi permainan sederhana serta nilai
kerjasama, toleransi, kejujuran,
tanggungjawab, menghargai lawan dan
memahami diri sendiri

1.3 Mempraktikkan gerak dasar melempar,
menangkap, menendang dan menggiring bola
ke berbagai arah dalam permainan sederhana
serta nilai kerjasama, toleransi, kejujuran,
tanggungjawab, menghargai lawan dan
memahami diri sendiri

2. Mempraktikkan latihan dasar
kebugaran jasmani dan nilai-
nilai yang terkandung di
dalamnya

2.1 Mempraktikkan satu jenis bentuk latihan untuk
meningkatkan kekuatan otot lengan dan
tungkai dengan mengikuti aturan

2.2 Mempraktikkan berbagai aktivitas untuk
melatih keseimbangan statis dan dinamis,
serta nilai disiplin dan estetika

2.3 Membiasakan bergerak dengan benar

3. Mempraktikkan senam
ketangkasan dasar dan nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya

3.1 Mempraktikkan senam ketangkasan sederhana
tanpa menggunakan alat: melompat dan
meloncat dengan isyarat ke berbagai arah

3.2 Mempraktikkan senam ketangkasan dengan
menggunakan alat sederhana dengan percaya
diri

4. Mempraktikkan keterampilan
dasar ritmik diorientasikan dengan
arah dan ruang dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya

4.1 Mempraktikkan gerak ritmik ke depan,
belakang ataupun samping secara berpasangan
dengan diiringi musik , dan nilai kerja sama

4.2 Mempraktikkan gerak ritmik diorientasikan
dengan ruang secara beregu tanpa
menggunakan musik, serta nilai disiplin dan
kerja sama

5. Menerapkan budaya hidup sehat 5.1 Menjaga kebersihan rambut, hidung, dan
telinga

5.2 Memilih makanan bergizi

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
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Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

Kelas II , Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

6. Mempraktikkan gerak dasar
kebugaran jasmani dan nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya

6.1 Mempraktikkan latihan dasar untuk
meningkatkan kekuatan otot dada, otot
punggung, dengan mengikuti aturan

6.2 Mempraktikkan latihan dasar untuk melatih
kelentukan persendian anggota badan bagian
atas dengan mengikuti aturan

7. Mempraktikkan senam ketangkasan
sederhana dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya

7.1 Mempraktikkan dua bentuk senam
ketangkasan: melompat dan berputar 90 derajat
saat di udara, melompati benda sesuai dengan
kemampuan serta memperhatikan faktor
keselamatan

7.2 Mempraktikkan rangkaian gerak senam
ketangkasan sederhana: berjalan dan berguling
ke depan, memindahkan berat tubuh dari satu
titik ke titik yang lain dengan kontrol yang
baik

8. Mempraktikkan keterampilan dasar
ritmik diorientasikan dengan arah
dan ruang dengan menggunakan
atau tanpa musik, memiliki
pengetahuan dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya

8.1 Mempraktikkan keterampilan dasar gerak
ritmik yang berorientasi pada arah dan ruang
secara berpasangan, menggunakan atau tanpa
musik, serta nilai kerjasama, dan disiplin

8.2 Mempraktikkan keterampilan dasar gerak
ritmik yang berorientasi pada arah dan ruang
secara beregu menggunakan atau tanpa musik
serta nilai kerjasama, dan disiplin
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9. Mempraktikkan gerak dasar
renang, dan nilai-nilai yang
terkandung didalamnya*)

9.1 Mempraktikkan gerak lengan dan tungkai
untuk mengangkat tubuh di dalam air

9.2 Mempraktikkan keseimbangan tubuh dan
penyelamatan diri di air serta memperhatikan
faktor keselamatan diri dan orang lain, serta
nilai kebersihan

9.3 Mempraktikkan gerak dasar renang:
mengapung, menenggelamkan diri di dalam
air, dan bernapas, serta nilai disiplin

10. Mempraktikkan kegiatan jasmani
di lingkungan di sekitar sekolah,
dan nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya***)

10.1 Mempraktikkan berbagai aktivitas fisik di
lingkungan sekolah dan nilai kebersihan,
kesehatan dan keselamatan

10.2 Mengikuti rambu-rambu perjalanan di
lingkungan sekolah secara beregu dan
memperhatikan faktor keselamatan,
kerjasama dan disiplin

10.3 Membiasakan menggunakan pakaian dan
sepatu yang sesuai

11. Menerapkan budaya hidup sehat 11.1 Menjaga kebersihan tangan dan kaki

11.2 Mengenal cara makan sehat

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. Mempraktikkan berbagai
kombinasi gerak dasar melalui
permainan dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya

1.1 Mempraktikkan kombinasi berbagai pola
gerak jalan dan lari dalam permainan
sederhana, serta aturan dan kerja sama

1.2 Mempraktikkan kombinasi berbagai gerak
mengayun, membungkuk dan menekuk dalam
permainan sederhana, serta aturan, dan kerja
sama

1.3 Mempraktikkan kombinasi gerak dasar
melempar, menangkap dan menendang
dengan koordinasi yang baik dalam
permainan sederhana,serta aturan, dan kerja
sama

2. Mempraktikkan aktivitas
kebugaran jasmani secara
sederhana dan nilai nilai yang
terkandung didalamnya

2.1 Mempraktikkan berbagai bentuk latihan untuk
meningkatkan kekuatan otot-otot bahu dan
dada secara sederhana serta nilai disiplin

2.2 Mempraktikkan berbagai bentuk latihan untuk
meningkatkan daya tahan secara sederhana
serta nilai disiplin

3. Mempraktikkan gerak senam
lantai, senam ketangkasan dasar
dan nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya

3.1 Mempraktikkan keseimbangan dalam bentuk
senam lantai dasar, serta nilai keselamatan,
disiplin dan keberanian

3.2 Mempraktikkan gerak kombinasi senam
ketangkasan dasar, serta nilai keselamatan,
disiplin dan keberanian

4. Mempraktikkan gerak dasar
melaului aktivitas ritmik dan nilai-
nilai yang terkandung didalamnya

4.1 Mempraktikkan gerak dasar mengayun dan
menekuk lutut dalam aktivitas ritmik
sederhana tanpa musik, serta nilai percaya diri
dan disiplin

4.2 Mempraktikkan gerak dasar mengayun dan
menekuk lutut dalam aktivitas ritmik
sederhana beregu tanpa atau dengan iringan
musik, serta nilai percaya diri, disiplin dan
kerja sama

5. Menerapkan budaya hidup sehat 5.1 Menjaga kebersihan pakaian

5.2 Mengenal kebutuhan tidur dan istirahat

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
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Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

Kelas III, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

6. Mempraktikkan berbagai gerak
dasar dalam permainan sederhana
dan nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya

6.1 Mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan,
lari dan lompat dengan koordinasi yang baik
dalam permainan sederhana, serta nilai
kerjasama, toleransi, kejujuran, tanggung
jawab dan menghargai lawan atau diri sendiri

6.2 Mempraktikkan kombinasi gerak memutar,
menekuk lutut, mengayun lengan dan
meliukkan badan dengan koordinasi gerak
yang baik dalam permainan sederhana, serta
nilai kerjasama dan menghargai lawan atau
diri sendiri

6.3 Mempraktikkan kombinasi gerak dasar
memvoli, memantulkan, menendang, dan
mengontrol bola dengan koordinasi yang
baik dalam permainan sederhana, serta nilai
kerjasama, toleransi, tanggung jawab,
menghargai lawan atau diri sendiri, dan
bersedia berbagi tempat dan peralatan
dalam bermain

7. Mempraktikkan latihan dasar
kebugaran jasmani dan nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya

7.1 Mempraktikkan berbagai bentuk latihan untuk
meningkatkan kelentukan dan kelenturan,
serta nilai disiplin, dan keselamatan

7.2 Mempraktikkan berbagai bentuk latihan untuk
meningkatkan koordinasi gerak, dan nilai
disiplin

8. Mempraktikkan senam ketangkasan
dasar dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya

8.1 Mempraktikkan senam ketangkasan
sederhana tanpa alat, dan nilai disiplin

8.2 Mempraktikkan senam ketangkasan yang agak
kompleks menggunakan alat, dan nilai
disiplin,

9. Mempraktikkan gerak ritmik dasar
yang berorientasi dengan arah,
ruang, dan waktu dengan atau tanpa
musik, dan nilai-nilai yang

9.1 Mempraktikkan gerak lokomotor dalam gerak
ritmik diorientasikan pada arah, ruang, dan
waktu secara individual dengan atau tanpa
menggunakan musik, serta nilai percaya diri
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terkandung didalamnya dan disiplin

9.2 Mempraktikkan gerak lokomotor dalam
aktivitas ritmik yang berorientasi pada arah,
ruang dan waktu secara beregu dengan atau
tanpa menggunakan musik, serta nilai percaya
diri,
disiplin dan kerjasama

10. Mempraktikkan gerak dasar
renang gaya dada, dan nilai-nilai
yang terkandung didalamnya*)

10.1 Mempraktikkan gerak dasar meluncur,
menggerakkan tungkai, menggerakkan lengan
dan nilai kebersihan

10.2 Mempraktikkan cara bernapas renang gaya
dada dan nilai kebersihan

10.3 Mengkombinasikan gerakan lengan dan
tungkai renang gaya dada dan nilai
kebersihan

11. Mempraktikkan pemanfaatan
lingkungan sekitar sekolah untuk
aktivitas jasmani dan nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya***)

11.1 Mempraktikkan gerak lokomotor dalam
mengikuti jejak dan nilai disiplin, kerjasama,
memperhatikan faktor keselamatan

11.2 Mempraktikkan pemilihan tempat yang
aman untuk bermain di lingkungan sekolah

11.3 Mempraktikkan penjagaan keselamatan diri
dan orang lain selama melakukan aktivitas di
lingkungan sekitar sekolah, dan nilai
kebersihan

12. Menerapkan budaya hidup sehat 12.1 Mengenal bahaya penyakit diare, demam
berdarah dan influenza

12.2 Mengenal cara menggunakan peturasan

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )
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Kelas IV, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. Mempraktikkan gerak dasar ke
dalam permainan sederhana dan
olahraga serta nilai-nilai yang
terkandung didalamnya

1.1 Mempraktikkan gerak dasar dalam permainan
bola kecil sederhana dengan peraturan yang
dimodifikasi, serta nilai kerjasama tim,
sportivitas, dan kejujuran**)

1.2 Mempraktikkan gerak dasar atletik sederhana,
serta nilai semangat, percaya diri dan
disiplin**)

1.3. Mempraktikkan gerak dasar permainan bola
besar sederhana dengan peraturan yang
dimodifikasi, serta nilai kerja sama,
sportivitas, dan kejujuran**)

2. Mempraktikkan latihan untuk
meningkatkan kebugaran dan
nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya

2.1 Mempraktikkan aktivitas permainan
sederhana untuk melatih daya tahan dan
kekuatan otot, serta nilai kerja keras, dan
disiplin

2.2 Mempraktikkan aktivitas permainan untuk
melatih kelenturan dan koordinasi, serta nilai
kerja keras, dan disiplin

3. Mempraktikkan berbagai bentuk
latihan senam lantai yang lebih
kompleks dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya

3.1 Mempraktikkan kombinasi gerak senam lantai
tanpa alat dengan memperhatikan faktor
keselamatan, dan nilai disiplin serta
keberanian

3.2 Mempraktikkan kombinasi gerak senam lantai
dengan alat dengan memperhatikan faktor
keselamatan, dan nilai disiplin serta
keberanian

4. Mempraktikkan keterampilan gerak
ritmik terstruktur secara beregu
tanpa dan dengan menggunakan
musik dan nilai-nilai yang
terkandung didalamnya

4.1 Mempraktikkan gerak ritmik diorientasikan
pada arah, ruang dan waktu secara beregu
menggunakan musik,serta nilai estetika

4.2 Mempraktikkan keterampilan gerak ritmik
terstruktur secara beregu tanpa menggunakan
musik, serta nilai estetika

5. Menerapkan budaya hidup sehat 5.1 Menjaga kebersihan lingkungan rumah dan
sekolah

5.2 Membiasakan membuang sampah pada
tempatnya

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
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Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

Kelas IV, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

6. Mempraktikkan gerak dasar ke
dalam permainan dan olahraga dan
nilai-nilai yang terkandung
didalamnya

6.1 Mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan
yang bervariasi dalam permainan bola kecil
beregu dengan peraturan yang dimodifikasi,
serta nilai kerja sama regu, sportivitas, dan
kejujuran**)

6.2 Mempraktikkan gerak dasar berbagai
gerakan yang bervariasi dalam permainan
bola besar beregu dengan peraturan yang
dimodifikasi, serta nilai kerja sama regu,
sportivitas, dan kejujuran**)

6.3 Mempraktikkan gerak dasar atletik yang
dimodifikasi: lompat, loncat dan lempar,
dengan memperhatikan nilai-nilai pantang
menyerah, sportifitas, percaya diri, dan
kejujuran**)

7. Mempraktikkan latihan kebugaran
yang lebih kompleks untuk
meningkatkan keterampilan dan
nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya

7.1 Mempraktikkan aktivitas dan permainan
untuk melatih daya tahan dan kekuatan
dengan kecepatan dan kualitas gerak yang
meningkat, serta nilai kerja keras, disiplin,
kerjasama, dan kejujuran

7.2 Mempraktikkan aktivitas dan permainan
untuk melatih kelentukan dan koordinasi
dengan kecepatan dan kualitas gerak yang
meningkat, serta nilai kerja keras, disiplin,
kerja sama, dan kejujuran

8. Mempraktikkan senam lantai dengan
kompleksitas gerakan yang lebih
tinggi, dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya

8.1 Mempraktikkan senam lantai tanpa
menggunakan alat dengan koordinasi yang
baik serta nilai kerja sama dan estetika

8.2 Mempraktikkan senam ketangkasan dengan
menggunakan alat dengan koordinasi yang
baik serta nilai disiplin dan kerja sama

9. Mempraktikkan keterampilan gerak
ritmik terstruktur secara beregu

9.1 Mempraktikkan keterampilan gerak ritmik
terstruktur (misal SKJ) secara beregu
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tanpa dan dengan menggunakan
musik, serta nilai-nilai yang
terkandung didalamnya

menggunakan musik, serta nilai kerja sama,
disiplin dan estetika.

9.2 Memperbaiki kesalahan gerak dalam gerak
ritmik terstruktur (misal SKJ) secara beregu
menggunakan musik, serta nilai kerja
sama,disiplin dan estetika

10. Mempraktikkan gerak dasar renang
gaya bebas dan nilai-nilai yang
terkandung didalamnya *)

10.1 Mempraktikkan gerak dasar; meluncur,
menggerakkan tungkai, menggerakkan
lengan serta nilai kebersihan

10.2 Mempraktikkan cara bernapas dalam renang
gaya bebas

10.3 Mengkombinasaikan gerakan lengan dan
tungkai renang gaya bebas

10.4 Mempraktikkan dasar-dasar keselamatan di
air

11. Mempraktikkan kegiatan berkemah
di lingkungan sekitar sekolah dan
nilai-nilai yang terkandung
didalamnya***)

11.1 Mempraktikkan berbagai keterampilan yang
sesuai untuk kegiatan perkemahan, serta
nilai kerja sama, tanggungjawab, disiplin,
dan mengikuti aturan

11.2 Mempraktikkan aktivitas jasmani yang
berisi tantangan dalam perkemahan

11.3 Mempraktikkan pola hidup sehat

12. Menerapkan budaya hidup sehat 12.1 Mengenal berbagai upaya dalam menjaga
kebersihan lingkungan

12.2 Menjaga kebersihan lingkungan terhadap
sumber penularan penyakit seperti nyamuk
dan unggas

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

Kelas V, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. Mempraktikkan berbagai variasi 1.1 Mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam
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gerak dasar ke dalam permainan dan
olahraga dengan peraturan yang
dimodifikasi serta nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya

modifikasi permainan bola kecil, serta nilai
kerjasama, sportivitas, dan kejujuran**)

1.2 Mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam
modifikasi permainan bola besar, serta nilai
kerjasama, sportivitas, dan kejujuran**)

1.3 Mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam
modifikasi atletik, serta nilai semangat,
sportivitas, percaya diri dan kejujuran**)

2. Mempraktikkan latihan dasar
kebugaran jasmani dan nilai-nilai
yang terkandung didalamnya

2.1 Mempraktikkan aktivitas untuk kekuatan
otot-otot anggota badan bagian atas, serta
nilai kerja keras, disiplin, kerjasama, dan
kejujuran

2.2 Mempraktikkan aktivitas untuk kecepatan
dan kualitas gerak yang meningkat, serta
nilai kerja keras, disiplin, kerjasama, dan
kejujuran

3. Mempraktikkan berbagai bentuk
senam ketangkasan dengan kontrol
yang baik, dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya

3.1 Mempraktikkan latihan peregangan dan
pelemasan yang benar sebelum memulai
aktivitas senam,serta nilai percaya diri, dan
disiplin

3.2 Mempraktikkan bentuk-bentuk senam
ketangkasan dalam meningkatkan koordinasi dan
nilai nilai percaya diri dan disiplin

4. Mempraktikkan berbagai gerak
dasar dalam gerak ritmik, dan nilai-
nilai yang terkandung di dalamnya

4.1 Mempraktikkan pola jalan, lari dan lompat
dalam gerak ritmik, serta nilai kerjasama,
percaya diri, dan disiplin

4.2 Mempraktikkan kombinasi pola gerak jalan,
lari dan lompat dalam gerak ritmik, serta
nilai kerjasama, percaya diri, dan disiplin

5. Menerapkan budaya hidup sehat 5.1 Mengenal cara menjaga kebersihan alat
reproduksi

5.2 Mengenal berbagai bentuk pelecehan seksual

5.3 Mengenal cara menjaga diri dari pelecehan
seksual

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
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Keberanian ( Bravery )

Kelas V, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

6. Mempraktikkan berbagai variasi gerak
dasar ke dalam permainan dan olahraga
dengan peraturan yang dimodifikasi dan
nilai-nilai yang terkandung didalamnya

6.1 Mempraktikkan variasi teknik dasar
salah satu permainan dan olahraga bola
besar, serta nilai kerja sama, sportivitas,
dan kejujuran**)

6.2 Mempraktikkan variasi teknik dasar ke
dalam modifikasi permainan bola kecil,
serta nilai kerja sama, sportivitas, dan
kejujuran**)

6.3 Mempraktikkan variasi teknik dasar
atletik yang dimodifikasi, serta nilai
semangat, sportivitas, kerjasama, percaya
diri dan kejujuran**)

7. Mempraktikkan latihan dasar kebugaran
jasmani dan nilai-nilai yang terkandung
di dalamnya

7.1 Mempraktikkan aktivitas untuk kekuatan
otot-otot anggota badan bagian bawah,
serta nilai kerja keras, disiplin,
kerjasama, dan kejujuran

7.2 Mempraktikkan aktivitas untuk
kelincahan dengan kualitas gerak yang
meningkat , serta nilai kerja keras,
disiplin, kerjasama, dan kejujuran

8. Mempraktikkan berbagai bentuk senam
ketangkasan dengan koordinasi yang
baik, dan nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya

8.1 Mempraktikkan sebuah rangkaian gerak
senam ketangkasan dengan konsisten,
tepat, dan koordinasil yang baik, serta
nilai keselamatan, disiplin, dan
keberanian

8.2 Mempraktikkan bentuk-bentuk rangkaian
gerak senam ketangkasan dengan
koordinasi dan kontrol yang baik, serta
nilai keselamatan, disiplin, dan
keberanian

9. Mempraktikkan kombinasi berbagai
gerak dasar dalam gerak berirama dan
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

9.1 Mempraktikkan kombinasi pola gerak
mengayun, menarik, menekuk, meliuk,
memutar dalam gerak berirama , serta
nilai kerja sama, percaya diri, dan
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disiplin

9.2 Mempraktikkan satu pola gerak berirama
terstruktur dengan konsisten dan lancar
serta nilai kerjasama, percaya diri, dan
disiplin

10. Mempraktikkan gerak dasar renang gaya
punggung, dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya*)

10.1 Mempraktikkan gerak dasar renang
gaya punggung: meluncur,
menggerakkan tungkai, menggerakkan
lengan, serta nilai kebersihan,
keberanian dan percaya diri

10.2 Mempraktikkan kombinasi gerakan
lengan dan tungkai renang gaya
punggung, serta nilai keberanian dan
percaya diri

11. Mempraktikkan penjelajahan di
linkungan sekitar sekolah, dan nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya***)

11.1 Mempraktikkan pembuatan rencana
kegiatan penjelajahan

11.2 Mempraktikkan berbagai keterampilan
gerak dalam kegiatan penjelajahan di
lingkungan sekolah yang sehat, serta
nilai kerjasama, disiplin, keselamatan,
kebersihan, dan etika

12. Menerapkan budaya hidup sehat 12.1 Mengenal bahaya merokok bagi
kesehatan

12.2 Mengenal bahaya miruman keras

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

Kelas VI, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. Mempraktikkan berbagai gerak dasar
permainan dan olahraga dengan
peraturan yang dimodifikasi, dan nilai-
nilai yang terkandung di dalamnya

1.1 Mempraktikkan gerak dasar salah satu
permainan bola kecil dengan koordinasi
dan kontrol yang baik dengan peraturan
yang dimodifikasi, serta nilai kerjasama,
sportivitas, dan kejujuran**)

1.2 Mempraktikkan gerak dasar salah satu
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permaian bola besar dengan koordinasi
dan kontrol yang baik dengan peraturan
yang dimodifikasi, serta nilai kerjasama,
sportivitas, dan kejujuran**)

1.3 Mempraktikkan koordinasi gerak dasar
dalam teknik lari, lempar dan lompat
dengan peraturan yangdimodifikasi,
serta nilai semangat, sportivitas, percaya
diri dan kejujuran

2. Mempraktikkan latihan peningkatan
kualitas jasmani (komponen kebugaran
jasmani), dan
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

2.1 Mengidentifikasi anggota tubuh yang
perlu dilatih untuk memperbaiki postur

2.2 Mempraktikkan berbagai latihan untuk
memperbaiki cacat jasmani bukan
bawaan, serta nilai keselamatan,
disiplin, dan kerja keras

2.3 Mempraktikkan jenis latihan yang sesuai
untuk mempertahankan dan
memperbaiki postur tubuh, serta nilai
keselamatan, disiplin, kerjakeras

3. Mempraktikkan kombinasi senam lantai
dan senam ketangkasan dalam bentuk
sederhana, dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya

3.1 Mempraktikkan pemanasan dan
pendinginan sebelum dan sesudah
melaksanakan aktivitas senam

3.2 Mempraktikkan rangkaian senam lantai
dan senam ketangkasan dengan gerakan
yang lebih halus, jelas dan lancar, serta
nilai percaya diri, disiplin dan estetika

4. Mempraktikkan rangkaian gerak ritmik
sederhana berpasangan, dan beregu,
serta nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya

4.1 Mempraktikkan rangkaian gerak ritmik
sederhana menggunakan gerak jalan
dan lompat secara berpasangan, serta
nilai kerja sama, disiplin dan estetika

4.2 Mempraktikkan rangkaian gerak ritmik
sederhana beregu dengan kompak, serta
nilai kerjasama, disiplin dan estetika

5. Menerapkan budaya hidup sehat 5.1 Mengenal bahaya narkoba

5.2 Mengenal cara menghindari bahaya
narkoba

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )



Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD UMP | 140

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

Kelas VI, Ssmeste 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

6. Mempraktikkan berbagai gerak dasar ke
dalam permainan dan olahraga dengan
peraturan yang dimodifikasi, dan nilai-
nilai yang terkandung di dalamnya

6.1 Mempraktikkan penerapan teknik dasar
salah satu permainan dan olahraga bola
besar dengan peraturan yang
dimodifikasi, serta nilai kerja sama,
sportivitas dan kejujuran**)

6.2 Mempraktikkan penerapan teknik dasar
salah satu permainan dan olahraga bola
kecil dengan peraturan yang
dimodifikasi, serta nilai kerja sama,
sportivitas dan kejujuran**)

6.3 Mempraktikkan pengembangan
koordinasi beberapa nomor teknik dasar
atletik dengan peraturan yang
dimodifikasi, serta nilai sportivitas,
percaya diri dan kejujuran**)

7.Mempraktikkan latihan peningkatan
kualitas kebugaran jasmani dan nilai-
nilai yang terkandung di dalamnya

7.1 Mempraktikkan sikap hidup sehat untuk
memelihara kondisi kesehatan

7.2 Mempraktikkan peregangan otot dan
pelemasan persendian dengan baik
sebelum latihan, serta nilai disiplin.

7.3 Mempraktikkan aktivitas kondisi fisik
secara terencana dan sungguh sungguh

7.4 Mempraktikkan aktivitas secara
berkelanjuatan dalam rangka
meningkatkan kebugaran , serta nilai
keselamatan, disiplin dan kerja keras

8. Mempraktikkan kombinasi senam lantai
dan senam ketangkasan dalam bentuk
sederhana, dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya

8.1 Mempraktikkan kombinasi gerak senam
lantai dan senam ketangkasan dengan
konsisten, dan kontrol yang baik, serta
nilai keselamatan,disiplin, dan kerjasama

8.2 Mempraktikkan kombinasi bentuk-
bentuk senam lantai dan senam
ketangkasan dengan koordinasi, dan
kontrol yang baik, serta nilai
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keselamatan, disiplin, dan kerjasama

9. Mempraktikkan rangkaian gerak ritmik
sederhana secara berpasangan maupun
beregu, dan nilai-nilai yang terkandung
di dalamnya

9.1 Mempraktikkan gerak ritmik sederhana
di tempat dengan gerakan
membungkuk, menekuk maupun
meliuk secara berpasangan dan beregu,
serta nilai kerja sama, disiplin, dan
estetika

9.2 Mempraktikkan kombinasi gerak ritmik
sederhana dengan jalan dan lompat
secara berpasangan dan beregu, serta
nilai kerja sama, disiplin, dan estetika

10. Mempraktikkan gerak dasar salah satu
gaya renang dengan koordinasi gerak
yang baik, dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya*)

10.1 Mempraktikkan gerak dasar
meluncur, menggerakkan tungkai
maupun lengan renang gaya dada
dengan koordinasi gerak yang lebih
baik serta nilai keberanian, disiplin,
dan kebersihan

10.2 Mempraktikkan cara bernapas salah
satu gaya renang, serta nilai
keberanian, disiplin, dan kebersihan

10.3 Mempraktikkan kombinasi gerakan
lengan dan tungkai dalam renang gaya
dada, serta nilai keberanian dan
disiplin

10.4 Mempraktikkan dasar-dasar
keselamatan di air

11. Mempraktikkan penjelajahan dan
perkemahan di alam bebas, serta nilai-
nilai yang terkandung di dalamnya***)

11.1 Mempraktikkan aktivitas penjelajahan
di alam bebas secara sederhana, serta
nilai kerja sama, tanggung jawab,
disiplin, dan keselamatan

11.2 Mempraktikkan pemasangan kemah
bersama, serta nilai kerja sama,
tanggung jawab, disiplin, dan
keselamatan

12. Menerapkan budaya hidup sehat 12.1 Mengenal cara menolak ajakan
menggunakan narkoba

12.2 Mengenal cara menolak perlakuan
pelecehan seksual

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Ketelitian ( carefulness)
Kerja sama ( Cooperation )
Toleransi ( Tolerance )
Percaya diri ( Confidence )
Keberanian ( Bravery )

Keterangan

1. Diajarkan sebagai kegiatan pilihan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah

Materi pilihan, disesuaikan dengan fasilitas dan peralatan yang tersedia

Diajarkan sebagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam semester 1 dan atau semester
2

2. Untuk pembinaan peserta didik ynag berminat terhadap salah satu atau beberapa
cabang tertentu dapat dilakukan melalui kegiatan ekstra kurikuler
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

BAHASA INGGRIS

Kelas IV, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Mendengarkan
1. Memahami instruksi sangat sederhana

dengan tindakan dalam konteks kelas
1.1 Merespon dengan melakukan tindakan

sesuai instruksi secara berterima dalam
konteks kelas

1.2 Merespon instruksi sangat sederhana
secara verbal dalam konteks kelas

Berbicara
2. Mengungkapkan instruksi dan informasi

sangat sederhana dalam konteks kelas
2.1 Bercakap-cakap untuk menyertai

tindakan secara berterima yang
melibatkan tindak tutur: mengenalkan
diri, memberi salam/sapaan, memberi
salam perpisahan, dan memberi aba-aba

2.2 Bercakap-cakap untuk meminta/memberi
jasa/barang secara berterima yang
melibatkan tindak tutur: meminta
bantuan, meminta barang, dan memberi
barang

2.3 Bercakap-cakap untuk meminta/memberi
informasi secara berterima yang
melibatkan tindak tutur: berterima kasih,
meminta maaf, memberi maaf, melarang,
memuji, dan mengajak

2.4 Mengungkapkan kesantunan secara
berterima yang melibatkan ungkapan:
thank you, sorry, please, dan excuse me

Membaca
3 Memahami tulisan bahasa Inggris sangat

sederhana dalam konteks kelas
3.1 Membaca nyaring dengan melafalkan

alfabet dan ucapan yang tepat yang
melibatkan kata, frasa, dan kalimat
sangat sederhana

3.2 Memahami kalimat dan pesan tertulis
sangat sederhana

Menulis
4 Mengeja dan menyalin tulisan bahasa

Inggris sangat sederhana dalam konteks
kelas

4.1 Mengeja ujaran bahasa Inggris sangat
sederhana secara tepat dan berterima
dengan tanda baca yang benar yang
melibatkan kata, frasa, dan kalimat
sangat sederhana

4.2 Menyalin tulisan bahasa Inggris sangat
sederhana secara tepat dan berterima
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

seperti: ucapan selamat dan pesan tertulis

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage )

Kelas IV, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Mendengarkan
5. Memahami instruksi sangat sederhana

dengan tindakan dalam konteks kelas
5.1 Merespon dengan melakukan

tindakan sesuai dengan instruksi
secara berterima dalam konteks kelas
dan dalam berbagai permainan

5.2 Merespon instruksi sangat sederhana
secara verbal

Berbicara
6. Mengungkapkan instruksi dan informasi

sangat sederhana dalam konteks kelas
6.1 Menirukan ujaran dalam ungkapan

sangat sederhana secara berterima
6.2 Bercakap-cakap untuk menyertai

tindakan secara berterima yang
melibatkan tindak tutur: memberi
contoh melakukan sesuatu dan
memberi aba-aba

6.3 Bercakap-cakap untuk
meminta/memberi jasa/barang secara
berterima yang melibatkan tindak
tutur: meminta bantuan, meminta
barang, memberi barang

6.4 Bercakap-cakap untuk
meminta/memberi informasi secara
berterima yang melibatkan tindak
tutur: meminta ijin, memberi ijin,
menyetujui, tidak menyetujui,
menyangkal, dan meminta kejelasan

6.5 Mengungkapkan kesantunan secara
berterima yang melibatkan
ungkapan: thank you, sorry, please,
dan excuse me
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Membaca
7. Memahami tulisan bahasa Inggris

sangat sederhana dalam konteks kelas
7.1 Membaca nyaring dengan ucapan

yang tepat dan berterima yang
melibatkan: kata, frasa, dan kalimat
sangat sederhana

7.2 Memahami kalimat dan pesan
tertulis sangat sederhana

Menulis
8. Mengeja dan menyalin tulisan bahasa

Inggris sangat sederhana dalam konteks
kelas

8.1 Mengeja ujaran bahasa Inggris
sangat sederhana secara tepat dan
berterima dengan tanda baca yang
benar yang melibatkan: kata, frasa,
dan kalimat sangat sederhana

8.2 Menyalin tulisan bahasa Inggris
sangat sederhana secara tepat dan
berterima seperti ucapan selamat dan
pesan tertulis

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage )

Kelas V, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Mendengarkan
1. Memahami instruksi sangat sederhana

dengan tindakan dalam konteks sekolah
1.1 Merespon instruksi sangat sederhana

dengan tindakan secara berterima
dalam konteks kelas dan sekolah

1.2 Merespon instruksi sangat sederhana
secara verbal

Berbicara
2. Mengungkapkan instruksi dan informasi

sangat sederhana dalam konteks sekolah
2.1 Bercakap-cakap untuk menyertai

tindakan secara berterima yang
melibatkan tindak tutur: memberi
contoh melakukan sesuatu, memberi
aba-aba, dan memberi petunjuk

2.2 Bercakap-cakap untuk
meminta/memberi jasa/barang secara
berterima yang melibatkan tindak
tutur: meminta bantuan, memberi
bantuan, meminta barang, dan
memberi barang

2.3 Bercakap-cakap untuk
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
meminta/memberi informasi secara
berterima yang melibatkan tindak
tutur: mengenalkan diri, mengajak,
meminta ijin, memberi ijin,
menyetujui, tidak menyetujui, dan
melarang

2.4 Mengungkapkan kesantunan secara
berterima yang melibatkan ungkapan:
Do you mind … dan Shall we …

Membaca
3. Memahami tulisan bahasa Inggris dan teks

deskriptif bergambar sangat sederhana
dalam konteks sekolah

3.1 Membaca nyaring dengan ucapan,
tekanan, dan intonasi secara tepat dan
berterima yang melibatkan: kata,
frasa, dan kalimat sangat sederhana

3.2 Memahami kalimat, pesan tertulis dan
teks deskriptif bergambar sangat
sederhana secara tepat dan berterima

Menulis
4. Mengeja dan menyalin kalimat sangat

sederhana dalam konteks sekolah
4.1 Mengeja kalimat sangat sederhana

secara tepat dan berterima
4.2 Menyalin dan menulis kalimat sangat

sederhana secara tepat dan berterima
seperti: ucapan selamat, ucapan
terima kasih, dan undangan

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage )

Kelas V, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Mendengarkan
5. Memahami instruksi sangat sederhana

dengan tindakan dalam konteks sekolah
5.1 Merespon instruksi sangat sederhana

dengan tindakan secara berterima dalam
konteks sekolah

5.2 Merespon instruksi sangat sederhana
secara verbal
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Berbicara
6. Mengungkapkan instruksi dan informasi

sangat sederhana dalam konteks sekolah
6.1 Bercakap-cakap untuk menyertai

tindakan secara berterima yang
melibatkan tindak tutur: memberi
contoh melakukan sesuatu, memberi
aba-aba, dan memberi petunjuk

6.2 Bercakap-cakap untuk
meminta/memberi jasa/barang secara
berterima yang melibatkan tindak tutur:
meminta bantuan, memberi bantuan,
meminta barang, dan memberi barang

6.3 Bercakap-cakap untuk
meminta/memberi informasi secara
berterima yang melibatkan tindak tutur:
memberi informasi, memberi pendapat,
dan meminta kejelasan

6.4 Mengungkapkan kesantunan secara
berterima yang melibatkan ungkapan: do
you mind ... dan Shall we ...

Membaca
7. Memahami tulisan bahasa Inggris sangat

sederhana dalam konteks sekolah
7.1 Membaca nyaring dengan ucapan,

tekanan, dan intonasi secara tepat dan
berterima yang melibatkan: kata, frasa,
kalimat sangat sederhana, dan teks
sangat sederhana

7.2 Memahami kalimat, pesan tertulis dan
teks deskriptif bergambar sangat
sederhana secara tepat dan berterima

Menulis
8. Mengeja dan menyalin kalimat sangat

sederhana dalam konteks sekolah
8.1 Mengeja kalimat sangat sederhana

secara tepat dan berterima
8.2 Menyalin dan menulis kalimat sangat

sederhana secara tepat dan berterima
dengan tanda baca yang tepat seperti:
ucapan selamat, ucapan terima kasih,
dan ucapan simpati

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage )
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Kelas VI, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Mendengarkan
1. Memahami instruksi dan informasi sangat

sederhana baik secara tindakan maupun
bahasa dalam konteks sekitar peserta didik

1.1 Merespon instruksi sangat sederhana
dengan tindakan secara berterima
dalam kegiatan di dalam dan luar kelas

1.2 Merespon instruksi sangat sederhana
dengan tindakan secara berterima
dalam berbagai permainan

1.3 Memahami cerita lisan secara berterima
dengan bantuan gambar

Berbicara
2. Mengungkapkan instruksi dan informasi

sangat sederhana dalam konteks sekitar
peserta didik

2.1 Bercakap-cakap untuk menyertai
tindakan secara berterima yang
melibatkan tindak tutur: memberi
contoh melakukan sesuatu, memberi
aba-aba, dan memberi petunjuk

2.2 Bercakap-cakap untuk
meminta/memberi jasa/barang secara
berterima yang melibatkan tindak tutur:
meminta bantuan, memberi bantuan,
meminta barang, dan memberi barang

2.3 Bercakap-cakap untuk
meminta/memberi informasi secara
berterima yang melibatkan tindak tutur:
mengingatkan, menyatakan suka / tidak
suka, menanyakan jumlah, menanyakan
keadaan, memberi komentar, memberi
pendapat, dan mengusulkan

2.4 Mengungkapkan kesantunan secara
berterima yang melibatkan
ungkapan:Would you plese ... dan May I
...

Membaca
3. Memahami teks fungsional pendek dan

deskriptif bergambar sangat sederhana
dalam konteks sekitar peserta didik

3.1 Membaca nyaring teks fungsional
pendek sangat sederhana dengan
ucapan dan intonasi yang tepat dan
berterima

3.2 Memahami teks deskriptif bergambar
sangat sederhana dalam konteks sekitar
peserta didik

Menulis
4. Menulis teks fungsional pendek sangat

sederhana dalam konteks sekitar peserta
didik

4.1 Menulis teks fungsional pendek sangat
sederhana secara berterima

4.2 Menulis kartu-kartu ucapan sangat
sederhana secara berterima
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage )

Kelas VI, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Mendengarkan
5. Memahami instruksi dan informasi sangat

sederhana baik dengan tindakan maupun
bahasa dalam konteks sekitar peserta didik

5.1 Merespon instruksi dan informasi
sangat sederhana baik dengan tindakan
maupun bahasa secara berterima di
dalam dan luar kelas

5.2 Merespon instruksi dan informasi sangat
sederhana baik dengan tindakan
maupun bahasa secara berterima dalam
berbagai permainan

5.3 Memahami cerita lisan sangat sederhana
dengan bantuan gambar

Berbicara
6. Mengungkapkan instruksi dan informasi

sangat sederhana dalam konteks sekitar
peserta didik

6.1 Bercakap-cakap untuk menyertai
tindakan secara berterima yang
melibatkan tindak tutu: memberi contoh
melakukan sesuatu, memberi aba-aba,
dan memberi petunjuk

6.2 Bercakap-cakap untuk
meminta/memberi jasa/barang secara
berterima yang melibatkan tindak tutu:
meminta bantuan, memberi bantuan,
meminta barang, dan memberi barang

6.3 Bercakap-cakap untuk
meminta/memberi informasi secara
berterima yang melibatkan tindak tutur:
mengungkapkan perasaan, merespon
ungkapan, mengungkapkan keraguan,
menanyakan, dan meminta kejelasan

6.4 Mengungkapkan kesantunan secara
berterima yang melibatkan ungkapa:
Would you please ... dan May I ...

Membaca
7. Memahami teks fungsional pendek dan

deskriptif bergambar sangat sederhana
dalam konteks sekitar peserta didik

7.1 Membaca nyaring teks fungsional
pendek sangat sederhana dengan ucapan
dan intonasi yang tepat dan berterima

7.2 Memahami teks deskriptif bergambar
sangat sederhana dalam konteks sekitar
peserta didik

7.3 Memahami teks naratif bergambar
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

sangat sederhana

Menulis
8. Menulis teks fungsional pendek sangat

sederhana dalam konteks sekitar peserta
didik

8.1 Menulis teks fungsional pendek sangat
sederhana secara berterima dalam
konteks sekitar peserta didik

8.2 Menulis kartu-kartu ucapan sederhana
secara berterima

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage )
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

KEMUHAMMADIYAHAN DAN BAHASA ARAB

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab

untuk jenjang SD/MI adalah sebagai berikut:

1. Al-Islam

a. Membaca Al-Qur’an sesuai dengan tajwid serta menghafal beberapa surat dan hadits

pilihan;

b. Mengenal rukun iman dengan mengetahui alam ghaib, tanda-tanda orang beriman dan

hal-hal yang merusak iman, termasuk syirik;

c. Membiasakan perilaku terpuji sebagaimana perilaku para nabi dan rasul serta

menghindari perilaku tercela;

d. Mengetahui tata cara berwudlu, shalat, puasa, zakat, dan haji sesuai dengan ketentuan

Rasulullah;

e. Menceritakan kisah nabi dan rasul serta khulafaur rasyidin;

2. Kemuhammadiyahan

a. Mengenal latar belakang dan sejarah berdirinya Muhammadiyah serta peranannya

dalam mengisi kemerdekaan;

b. Mengenal ciri-ciri gerakan Muhammadiyah, organisasi dan macam-macam amal

usahanya;

c. Memahami, menghafal dan mempraktikkan janji pelajar Muhammadiyah.

3. Bahasa Arab

a. Menyimak, memahami wacana lisan dalam bentuk paparan atau dialog tentang

perkenalan dan hal-hal yang ada di lingkungan rumah maupun sekolah;

b. Berbicara, mengungkapkan makna secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog

tentang perkenalan dan hal-hal yang ada di lingkungan rumah maupun sekolah;

c. Membaca, membacakan dan memahami makna wacana tertulis dalam bentuk paparan

atau dialog tentang perkenalan dan hal-hal yang ada di lingkungan rumah maupun

sekolah;

d. Menulis, menuliskan kata, ungkapan, dan teks fungsional pendek, dan sederhana;
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A. Kelas I Semester I (Gasal)

1. Unsur Pendidikan Al-Qur’an

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal bacaan dan
menghafal Al-Qur’an surat
Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-
Nas dan Al-‘Ashr

1.1. Mengenal bacaan Al-Qur’an surat Al-Fatihah, Al-
Ikhlas, An-Nas dan Al-‘Ashr dengan lancar

1.2. Mengenal arti Al-Qur’an surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas,
An-Nas dan Al-’Ashr

1.3. Menghafal Al-Qur’an surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas,
An-Nas dan Al-‘Ashr dengan lancar

2. Unsur Pendidikan Aqidah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami rukun iman
dan Syahadatain

1.1. Mengenal rukun iman

1.2. Mengenal Syahadatain

3. Unsur Pendidikan Akhlak

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Membiasakan bersikap,
bersifat dan berperilaku
terpuji

1.1. Terbiasa berperilaku hidup bersih badan, pakaian,
rumah, sekolah, tempat ibadah dan lingkungan

1.2. Terbiasa berperilaku jujur, kasih sayang dan pemaaf
1.3. Terbiasa berdo’a sebelum dan sesudah belajar di

rumah maupun di sekolah

4. Unsur Pendidikan Ibadah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal tata-cara
Bersuci (thaharah)

1.1. Memahami thaharah
1.2. Memahami tata cara istinjak

5. Unsur Pendidikan Tarikh

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal kota Makkah

1.1. Memahami kota Makkah
1.2. Memahami keadaan masyarakat Makkah
1.3. Memahami Ka’bah sebagai kiblat
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B. Kelas I Semester II (Genap)

1. Unsur Pendidikan Al-Qur’an

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal dan menghafal
Al-Qur’an surat Al-Falaq,
Al-Lahab, An-Nasr, dan
Al-Kautsar

1.1 Melafadzkan Al-Qur’an surat Al-Falaq, Al-Lahab,
An-Nasr, dan Al-Kautsar

1.2 Mengenal arti Al-Qur’an surat Al-Falaq, Al-Lahab,
An-Nasr, dan Al-Kautsar

1.3 Menghafal Al-Qur’an surat Al-Falaq, Al-Lahab, An-
Nasr, dan Al-Kautsar

1.4 Mengenal tanda baca harakat

2. Unsur Pendidikan Aqidah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1. Standar Kompetensi:
Memahami Iman kepada
Allah s.w.t., sifat-sifat-Nya
dan Asma'ul Husna

1.1 Mengenal Iman kepada Allah dan sifat-sifat-Nya
1.2 Mengenal Asma'ul Husna

3. Unsur Pendidikan Akhlak

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Membiasakan Bersikap,
Bersifat dan Berperilaku
Terpuji

1.1 Terbiasa menghindari sifat tercela; kikir, malas dan
bohong

1.2 Terbiasa makan dan minum sesuai adab Islam
1.3 Terbiasa tidur sesuai adab Islam

4. Unsur Pendidikan Ibadah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal tata-cara
berwudlu

1.1 Memahami tata cara berwudlu
1.2 Memahami tata cara bersuci penganti wudlu/

tayamum

5. Unsur Pendidikan Tarikh

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami kelahiran Nabi
Muhammad s.a.w. sampai
masa kanak-kanak

1.1 Mengenal kelahiran Nabi Muhammad s.a.w.
1.2 Mengenal masa kanak-kanak Nabi Muhammad

s.a.w.



Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD UMP | 154

C. Kelas II Semester I (Gasal)

1. Unsur Pendidikan Al-Qur’an

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal dan menghafal
Al-Qur’an surat Al-Ma’un,
Al-Quraisy, dan Al-Fiil

1.1. Melafadzkan Al-Qur’an surat Al-Ma’un, Al-Quraisy
dan Al-Fiil

1.2. Mengenal arti Al-Qur’an surat Al-Ma’un, Al-
Quraisy dan Al-Fiil

1.3. Menghafal Al-Qur’an surat Al-Ma’un, Al-Quraisy
dan Al-Fiil

1.4. Mengenal tulisan huruf hija’iyah

2. Unsur Pendidikan Aqidah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami Iman kepada
Malaikat Allah

1.1 Mengenal iman kepada malaikat Allah
1.2 Mengenal nama-nama dan tugas Malaikat Allah

3. Unsur Pendidikan Akhlak

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Membiasakan bersikap,
bersifat dan berperilaku
terpuji

1.1 Menampilkan perilaku rendah hati, rajin dan
sederhana

1.2 Menampilkan adab mandi, buang air besar dan kecil
1.3 Menampilkan adab terhadap ayah dan bunda dalam

kehidupan sehari-hari dan ketika sakit

4. Unsur Pendidikan Ibadah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal tata cara shalat

1.1. Memahami tata cara shalat
1.2. Menghafal bacaan shalat
1.3. Menampilkan keserasian gerakan dan bacaan

shalat

5. Unsur Pendidikan Tarikh

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi 1:
Memahami kisah Nabi

1.1 Mengenal masa remaja Nabi Muhammad s.a.w.
1.2 Mengenal peristiwa penting pada masa remaja Nabi

Muhammad s.a.w.
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Muhammad s.a.w di masa
remaja

1.3 Mengetahui kisah Nabi Muhammad s.a.w sebagai
penggembala kambing

2 Standar Kompetensi 2:
Memahami sifat-sifat Nabi
Muhammad s.a.w.

2.1 Mengenal sifat-sifat dan pribadi Nabi Muhammad
s.a.w.

2.2 Memahami peristiwa pemindahan hajar aswad

D. Kelas II Semester II (Genap)

1. Unsur Pendidikan Al-Qur’an

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal dan menghafal
Al-Qur’an surat Al-
Kafirun, Al-Humazah, At-
Takatsur

1.1 Melafadzkan Al-Qur’an surat Al-Kafirun, Al-
Humazah, At-Takatsur

1.2 Mengenal arti Al-Qur’an surat Al-Kafirun, Al-
Humazah, At-Takatsur

1.3 Menghafal Al-Qur’an surat Al-Kafirun, Al-
Humazah, At-Takatsur

1.4 Mengenal tulisan dan huruf hija’iyah bersambung

2. Unsur Pendidikan Aqidah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami Iman kepada
Kitab-Kitab Allah

1.1 Mengenal Iman kepada Kitab-kitab Allah
1.2 Mengenal Nabi Allah yang menerima kitab

3. Unsur Pendidikan Akhlak

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Membiasakan bersikap,
bersifat dan berperilaku
terpuji

1.1 Menghafal do’a kepada ayah dan bunda yang hidup
dan sudah meninggal

1.2 Menghindari sifat tercela; iri hati, marah dan ingkar
janji

1.3 Menampilkan adab bekerja

4. Unsur Pendidikan Ibadah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Melakukan shalat fardhu

1.1 Memahami shalat fardhu
1.2 Mempraktikkan shalat fardhu
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5. Unsur Pendidikan Tarikh

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami kehidupan
Muhammad menjelang
kerasulan dan proses
pengangkatannya sebagai
Rasul

1.1 Memahami kegiatan Muhammad s.a.w. menjelang
kerasulan

1.2 Memahami kegiatan ‘uzlah yang dilakukan
Muhammad s.a.w. menjelang Kerasulan

1.3 Memahami kisah Nabi Muhammad s.a.w saat
menerima wahyu pertama

1.4 Memahami kisah Nabi Muhammad s.a.w saat
menerima wahyu kedua

E. Kelas III Semester I (Gasal)

1. Unsur Pendidikan Al-Qur’an

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal dan menghafal
Al-Qur’an surat Al-Qadar,
dan Al-Qari’ah

1.1 Membaca Al-Qur’an surat Al-Qadar dan Al-Qari’ah
1.2 Mengenal arti Al-Qur’an surat Al-Qadar dan Al-

Qari’ah
1.3 Menghafal Al-Qur’an surat Al-Qadar dan Al-Qari’ah
1.4 Menulis kalimat dari Al-Qur’an surat Al-Qadar dan

Al-Qari’ah

2. Unsur Pendidikan Aqidah
NO STANDAR

KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami Iman kepada
Rasul-Rasul Allah dan
sifat-sifat Rasul

1.1 Mengenal Iman kepada Rasul-Rasul Allah
1.2 Mengenal sifat-sifat Rasul Allah

3. Unsur Pendidikan Akhlak

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Membiasakan bersikap,
bersifat dan berperilaku
terpuji

1.1 Menampilkan adab pergaulan terhadap guru, yang
lebih tua, yang lebih muda, teman sebaya, dan
kepada orang sakit

1.2 Membiasakan sifat terpuji; percaya diri dan tekun
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4. Unsur Pendidikan Ibadah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal adzan, iqamah
dan shalat jama’ah

1.1 Memahami adzan dan iqamah
1.2 Memahami shalat berjamaah

5. Unsur Pendidikan Tarikh

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami permulaan
penyiaran Islam dan
masuknya tokoh-tokoh
penting dalam Islam

1.1. Mengetahui permulaan penyiaran Islam
1.2. Memahami sikap orang-orang Quraisy terhadap

penyiaran Islam
1.3. Memahami orang-orang yang segera masuk Islam

(Assabiqunal Awwalun)
1.4. Memahami kisah tokoh penting yang masuk Islam

6. Unsur Pendidikan Kemuhammadiyahan

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi 1:
Mengenal ciri perjuangan
Muhammadiyah dan
mampu menerapkannya
dalam kehidupan sehari-
hari

1.1 Memahami perjuangan Muhammadiyah
1.2 Memahami Muhammadiyah sebagai gerakan Islam
1.3 Memahami Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah

Islam

2 Standar Kompetensi 2:
Mengenal Muhammadiyah
sebagai Gerakan Nasional
dan mampu
mengamalkannya dalam
kehidupan sehari-hari

2.1. Memahami maksud dan tujuan Muhammadiyah
2.2. Memahami peran tokoh-tokoh Muhammadiyah

dalam perjuangan kemerdekaan

3 Standar Kompetensi 3:
Mengenal dan
mengamalkan Perilaku
Hidup Islami dalam
keluarga Muhammadiyah

3.1. Mengenal perilaku hidup Islami dalam keluarga
Muhammadiyah

3.2. Mendiskripsikan contoh keluarga Muhammadiyah
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F. Kelas III Semester II (Genap)

1. Unsur Pendidikan Al-Qur’an

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal dan menghafal
Al-Qur’an surat At-Tin
dan Al-Insyirah

1.1 Membaca Al-Qur’an surat At-Tin dan Al-Insyirah
1.2 Mengenal arti Al-Qur’an surat At-Tin dan Al-

Insyirah
1.3 Menghafalkan Al-Qur’an surat At-Tin dan Al-

Insyirah
1.4 Menulis Al-Qur’an surat At-Tin dan Al-Insyirah

2. Unsur Pendidikan Aqidah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal kisah dan
keteladanan para Rasul
Allah

1.1 Memahami Rasul-Rasul ulul ‘azmi
1.2 Meneladani para Rasul Allah

3. Unsur Pendidikan Akhlak

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Membiasakan bersikap,
bersifat dan berperilaku
terpuji dan menghindari
sifat, sikap dan perilaku
tercela

1.1 Menampilkan adab seorang muslim ketika masuk /
keluar rumah dan masjid

1.2 Menghindari sifat tercela; boros dan tinggi hati
1.3 Menampilkan adab berbicara

4. Unsur Pendidikan Ibadah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal ketentuan-
ketentuan shalat

1.1 Memahami syarat dan rukun shalat
1.2 Memahami sunat-sunat shalat
1.3 Memahani ketentuan bacaan shalat jahr dan sirr
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5. Unsur Pendidikan Tarikh

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi 1:
Megenal Tokoh-Tokoh
Assabiqunal Awwalun

1.1 Memahami kisah Umar bin Khattab masuk Islam
1.2 Memahami kisah Ali bin Abi Thalib masuk Islam
1.3 Memahami kisah Khadijah masuk Islam
1.4 Memahami kisah Bilal masuk Islam

2 Standar Kompetensi 2:
Megenal tantangan dan
peristiwa penting dalam
perjuangan Nabi
Muhammad s.a.w.

2.1 Memahami masa kesedihan (‘amul huzni)
2.2 Memahami peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad

s.a.w.
2.3 Memahami perjalanan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad

s.a.w.

6. Unsur Pendidikan Kemuhammadiyahan

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi 1:
Mengenal dasar-dasar
Pendidikan
Muhammadiyah

1.1 Memahami hari-hari besar Islam menurut tuntunan
Nabi Muhammad s.a.w.

1.2 Memahami kepribadian keluarga Muhammadiyah
1.3 Memahami tata cara Islam dalam menghadapi

kelahiran, sakit, kematian

2 Standar Kompetensi 2:
Menerapkan ciri-ciri
keluarga Muhammadiyah

2.1 Memahami tentang syukur nikmat
2.2 Membiasakan disiplin beribadah dan belajar
2.3 Membiasakan hidup bersih dan sehat (thaharah)

G. Kelas IV Semester I (Gasal)

1. Unsur Pendidikan Al-Qur’an

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal dan menghafal
Al-Qur’an surat Al-
Qari’ah, Al-’Adiyat, Az-
Zalzalah dan Al-Bayyinah

1.1. Membaca Al-Qur’an surat Al-Qari’ah, Al-’Adiyat,
Az-Zalzalah dan Al-Bayyinah

1.2. Menerjemahkan Al-Qur’an surat Al-Qari’ah,
Al-’Adiyat, Az-Zalzalah dan Al-Bayyinah

1.3. Memahami isi kandungan Al-Qur’an surat
Al-Qari’ah, Al-’Adiyat, Az-Zalzalah dan Al-
Bayyinah

1.4. Menghafalkan Al-Qur’an surat Al-Qari’ah, Al-
’Adiyat, Az-Zalzalah dan Al-Bayyinah



Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD UMP | 160

2. Unsur Pendidikan Aqidah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami beriman
kepada hari akhir

1.1 Mengenal iman kepada hari akhir
1.2 Mengenal tanda-tanda hari akhir

3. Unsur Pendidikan Akhlak

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Membiasakan bersikap,
bersifat dan berperilaku
terpuji

1.1 Membiasakan sifat terpuji; ikhlas, tabah serta taat
kepada Allah dan Nabi

1.2. Menampilkan adab bepergian; sebelum, ketika dan
sesudah bepergian

1.3. Menampilkan adab terhadap orang yang terkena
musibah; sakit, meninggal dunia, kebanjiran, gempa,
kebakaran dll

4. Unsur Pendidikan Ibadah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal ketentuan shalat
Jum’at dan do’a sesudah
shalat

1.1 Memahami shalat jum’at
1.2 Memahami do’a sesudah shalat

5. Unsur Pendidikan Tarikh

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami hijrah Nabi
Muhammad s.a.w.

1.1. Memahami peristiwa hijrah Nabi ke Yatsrib
1.2. Memahami peristiwa Bai’at ‘Aqabah
1.3. Memahami memahami proses terjadinya hijrah
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6. Unsur Pendidikan Kemuhammadiyahan

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi 1:
Memahami perkembangan
Islam di Indonesia

1.1.Menceritakan masuknya Islam di Indonesia
1.2. Menjelaskan peran mubaligh dalam penyiaran Islam
1.3. Menceritakan Islam pada masa penjajahan
1.4. Menceritakan kebangkitan Islam di Indonesia

2 Standar Kompetensi 2:
Mengenal persyarikatan
Muhammadiyah

2.1. Menceritakan latar belakang berdirinya
Muhammadiyah

2.2. Menyebutkan pendiri Muhammadiyah
2.3. Menjelaskan maksud dan tujuan Muhammadiyah
2.4. Menjelaskan lambang Muhammadiyah

7. Unsur Pendidikan Bahasa Arab

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi 1:
Mengenal nama-nama hari
dan bulan dalam Bahasa
Arab

1.1. Memahami nama-nama hari dalam Bahasa Arab
1.2. Memahami nama-nama bulan Qomariyah
1.3. Memahami nama-nama bulan Syamsiyah

2 Standar Kompetensi 2:
Mengenal nama-nama
perabot di rumah dalam
Bahasa Arab

2.1. Memahami istilah perabot berkaitan dengan dapur
2.2. Memahami nama-nama perabot berkaitan dengan

kamar
2.3. Memahami nama-nama perabot berkaitan dengan

kamar mandi
2.4. Memahami nama-nama perabot berkaitan dengan

ruang tamu

3 Standar Kompetensi 3:
Mengenal nama-nama
perabot di sekolah dalam
Bahasa Arab

3.1. Memahami nama-nama perabot berkaitan dengan
kelas dalam Bahasa Arab

3.2. Memahami nama-nama berkaitan dengan alat-alat
kantor dalam Bahasa Arab

3.3. Memahami istilah berkaitan dengan benda-benda
perpustakaan sekolah

3.4. Memahami istilah berkaitan dengan taman sekolah
dalam Bahasa Arab

4 Standar Kompetensi 4:
Mengenal Al-Mahfudzat;
Berbaikan dengan
Persaudaraan dan Bekerja
Keras

4.1. Memahami kata hikmah berkaitan dengan
persaudaraan

4.2. Memahami kata hikmah berkaitan dengan bekerja
keras
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H. Kelas IV Semester II (Genap)

1. Unsur Pendidikan Al-Qur’an

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal serta menghafal
Al-Qur’an surat Al-’Alaq,
Ad-Dhuha, Al-Lail dan
Asy-Syams

1.1 Membaca Al-Qur’an surat Al-’Alaq, Ad-Dhuha, Al-
Lail dan Asy-Syams

1.2 Menerjemahkan Al-Qur’an surat Al-’Alaq, Ad-
Dhuha, Al-Lail dan Asy-Syams

1.3 Memahami isi kandungan Al-Qur’an surat Al-’Alaq,
Ad-Dhuha, Al-Lail dan Asy-Syams

1.4 Menghafalkan Al-Qur’an surat Al-’Alaq, Ad-Dhuha,
Al-Lail dan Asy-Syams

2. Unsur Pendidikan Aqidah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami beriman
kepada qadla dan qadar

1.1 Mengenal iman kepada qadla dan qadar
1.2 Mengenal tanda-tanda dan manfaat iman kepada

qadla dan qadar

3. Unsur Pendidikan Akhlak

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Membiasakan bersikap,
bersifat dan berperilaku
terpuji

1.1 Membiasakan sifat terpuji; sabar, pemaaf, meminta
maaf, tolong menolong dan rendah hati

1.2 Menampilkan adab terhadap anak yatim

4. Unsur Pendidikan Ibadah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal shalat sunat
(Tathawwu’)

1.1 Memahami shalat-shalat sunat
1.2 Memahami shalat sunat Rawatib, Tahiyatul Masjid,

Dluha, Lail, ‘Ied, Safar, Istikharah, Istisqa, Kusuf

5. Unsur Pendidikan Tarikh

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi: 1.1 Memahami langkah-langkah yang ditempuh Nabi
dalam membangun masyarakat baru
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Memahami pembinaan
masyarakat Islam di
Madinah

1.2 Memahami langkah Nabi mendirikan Masjid
1.3 Memahami langkah Nabi mempersaudarakan kaum

Anshor dan Muhajirin
1.4 Memahami pembinaan sosial masyarakat di Madinah
1.5 Memahami teror yang dilakukan kafir Quraisy

6. Unsur Pendidikan Kemuhammadiyahan

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi 1:
Memahami ciri gerakan
Muhammadiyah

1.1 Menjelaskan dasar gerakan amal ma`ruf nahi
munkar melalui gerakan dakwah

1.2 Memahami kemajuan Muhammadiyah di bidang
pendidikan

1.3 Mengembangkan tolong menolong
1.4 Mengenal Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid

2 Standar Kompetensi 2:
Memahami perjuangan
Muhammadiyah

2.1 Menjelaskan Muhammadiyah saat merintis dan
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia

2.2 Menjelaskan Muhammadiyah melaksanakan
pembangunan bangsa

7. Unsur Pendidikan Bahasa Arab

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi 1:
Mengenal nama-nama
istilah yang berkaitan
dengan arah mata angin
dalam Bahasa Arab

1.1. Memahami mengenal nama-nama istilah berkaitan
dengan arah mata angin dalam bahasa Arab

1.2. Memahami nama-nama istilah berkaitan dengan
jarak angin dalam bahasa Arab

2 Standar kompetensi 2:
Mengenal kata sifat dalam
Bahasa Arab

2.1. Memahami macam-macam warna dalam Bahasa
Arab

2.2. Memahami macam-macam sifat ukuran dan
timbangan

3 Standar Kompetensi 3:
Mengenal Al-Mahfudzat
berkaitan dengan
kejujuran dan kesuksesan

3.1. Memahami kata hikmah berkaitan dengan kejujuran
3.2. Memahami kata hikmah berkaitan dengan

kesuksesan
3.3. Kata Hikmah berkaitan dengan kebaikan

I. Kelas V Semester I (Gasal)

1. Unsur Pendidikan Al-Qur’an

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal dan menghafal
Al-Qur’an surat Al-Balad,

1.1 Membaca Al-Qur’an surat Al-Balad, Al-Fajr, Al-
Ghosyiyah

1.2 Menerjemahkan Al-Qur’an surat Al-Balad, Al-Fajr,
Al-Ghosyiyah
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Al-Fajr, dan Al-Ghosyiyah 1.3 Mengenal isi kandungan Al-Qur’an surat Al-Balad,
Al-Fajr, Al-Ghosyiyah

1.4 Mengenal hukum bacaan idzhar, iqlab dan idgham

2. Unsur Pendidikan Aqidah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami tanda-tanda
orang beriman kepada
Allah s.w.t.

1.1 Mengenal tanda-tanda orang beriman kepada Allah
1.2 Mengenal hubungan antara iman kepada Allah dan

amal shaleh

3. Unsur Pendidikan Akhlak

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Membiasakan bersikap,
bersifat dan berperilaku
terpuji dan menghindari
sifat, sikap dan perilaku
tercela

1.1 Menghindari sifat tercela; hasad/dengki dan dendam
1.2 Menampilkan adab terhadap lingkungan; hewan dan

tumbuh-tumbuhan
1.3 Membiasakan sifat terpuji; hemat, disiplin dan

dermawan

4. Unsur Pendidikan Ibadah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal shalat jama’ dan
qashar serta mengenal
ketentuan puasa Ramadhan

1.1 Memahami tata cara shalat jama’ dan qashar
1.2 Memahami puasa ramadhan
1.3 Memahami puasa sunat

5. Unsur Pendidikan Tarikh

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami perjuangan
Rasulullah dalam
mempertahankan dan
membela Islam

1.1. Menjelaskan peristiwa-peristiwa setelah turunnya
ayat ijin perang

1.2. Menjelaskan terjadinya peristiwa perang Badar
1.3. Menjelaskan terjadinya peristiwa perang Uhud
1.4. Menjelaskan terjadinya peristiwa perang Khondaq
1.5. Memahami perjanjian perdamaian kaum muslimin

dan kafir Quraisy
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6. Unsur Pendidikan Kemuhammadiyahan

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi 1:
Mengenal amal usaha yang
dirintis oleh
Muhammadiyah

1.1 Menyebutkan dan mengenal bentuk-bentuk amal
usaha Muhammadiyah

1.2 Mushalla atau Masjid
1.3 Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan
1.4 Pendirian dan penyelenggaraan balai kesehatan
1.5 Penyelenggaraan panti asuhan
1.6 Pendirian dan penyelenggaraan usaha ekonomi

2 Standar Kompetensi 2:
Mengenal organisasi
otonom (Ortom)
Muhammadiyah

2.1. Mengenal organisasi otonom khusus di
Muhammadiyah

2.2. Mengenal organisasi otonom umum di
Muhammadiyah

7. Unsur Pendidikan Bahasa Arab

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1. Standar Kompetensi 1:
Mengenal isim isyarah
dalam Bahasa Arab

1.1. Memahami Isim Isyarah yang menunjukkan
Mudzakar

1.2. Memahami Isim Isyarah yang menunjukkan
Muannats

2. Standar Kompetensi 2:
Mengenal bilangan
(‘Adad) nominal

2.3. Memahami bilangan nominal 1-10
2.4. Memahami bilangan nominal 11-99

3. Standar Kompetensi 3:
Mengenal bilangan
(‘Adad) ordinal

3.1. Memahami bilangan ordinal 1-10
3.2. Memahami bilangan ordinal 11-99

4. Standar Kompetensi 4:
Mengenal Al-Mahfudzat
berkaitan dengan belajar
dan kegigihan berusaha

4.1. Memahami Kata Hikmah berkaitan dengan Belajar
4.2. Memahami Kata Hikmah berkaitan dengan

kegigihan berusaha

J. Kelas V Semester II (Genap)

1. Unsur Pendidikan Al-Qur’an

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal dan menghafal
Al-Qur’an surat Al-A’la,
At-Thariq, Al-Buruj dan

1.1 Membaca Al-Qur’an surat Al-A’la, At-Thariq, Al-
Buruj dan Al-Insyiqaq

1.2 Mengenal isi kandungan Al-Qur’an surat Al-A’la,
At-Thariq, Al-Buruj dan Al-Insyiqaq

1.3 Menghafalkan Al-Qur’an surat Al-A’la, At-Thariq,
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Al-Insyiqaq Al-Buruj dan Al-Insyiqaq
1.4 Mengenal bacaan ikhfa dan waqaf

2. Unsur Pendidikan Aqidah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi
Memahami nifaq, riya',
takhayul dan khurafat
sebagai perusak Iman
kepada Allah s.w.t.

1.1 Mengenal nifaq sebagai perusak iman kepada
Allah s.w.t.

1.2 Mengenal riya' sebagai perusak iman kepada
Allah s.w.t.

1.3 Mengenal takhayul sebagai perusak iman kepada
Allah s.w.t.

1.4 Mengenal khurafat sebagai perusak iman kepada
Allah s.w.t

3. Unsur Pendidikan Akhlak

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Membiasakan bersikap,
bersifat dan berperilaku
terpuji dan menghindari
sifat, sikap dan perilaku
tercela

1.1 Menampilkan sikap hidup syukur terhadap nikmat
keluarga dan lingkungan

1.2 Menghindari sifat tercela; lalai dan mencuri
1.3 Menampilkan sikap hidup syukur terhadap nikmat

jasmani, rohani dan rizki

4. Unsur Pendidikan Ibadah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal zakat dan
shadaqah

1.1 Memahami zakat fitrah
1.2 Memahami zakat maal
1.3 Memahami shadaqah dan infak

5. Unsur Pendidikan Tarikh

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami dakwah
Rasulullah s.w.a kepada
raja-raja

1.1 Memahami dan mengambil hikmah perjanjian
perdamaian kaum muslimin dan kafir Quraisy

1.2 Memahami cara dakwah Rasulullah s.a.w. pada raja-
raja
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6. Unsur Pendidikan Kemuhammadiyahan

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi 1:
Mengenal organisasi

1.1 Memahami pengertian dan manfaat organisasi

2 Standar Kompetensi 2:
Mengenal struktur
organisasi dan pimpinan
Muhammadiyah

2.1 Menjelaskan struktur organisasi dan pimpinan
Muhammadiyah

3 Standar Kompetensi 3:
Mengenal
permusyawaratan dalam
Muhammadiyah

3.1 Menjelaskan musyawarah tingkat Ranting, Cabang,
Daerah dan Wilayah

3.2 Memahami sidang pleno, Tanwir dan Muktamar

7. Unsur Pendidikan Bahasa Arab

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1. Standar Kompetensi 1:
Mengenal dlamir (kata
ganti)

1.1. Memahami Dlamir Munfasil
1.2. Memahami Dlamir Muttasil

2. Standar Kompetensi 2:
Mengenal kata tanya
(Istifham)

2.1. Memahami kata tanya (Istifham) untuk orang dan
benda

2.2. Memahami kata tanya (Istifham) untuk jumlah,
waktu dan tempat

3. Standar Kompetensi 3:
Memahami Al-Mahfudzat
berkaitan dengan berbuat
baik kepada orang tua dan
tetangga menjaga lisan dan
tangan dari perbuatan
buruk

3.1. Memahami kata hikmah berkaitan dengan berbuat
baik kepada orang tua dan tetangga

3.2. Memahami kata hikmah berkaitan dengan menjaga
lisan dan tangan dari perbuatan buruk

K. Kelas VI Semester I (Gasal)

1. Unsur Pendidikan Al-Qur’an

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal dan menghafal
Al-Qur’an surat Al-
Muthaffifin, Al-Infithar
dan At-Takwir

11. Membaca Al-Qur’an surat Al-Muthaffifin, Al-
Infithar dan At-Takwir

1.2 Mengetahui arti Al-Qur’an surat Al-Muthaffifin, Al-
Infithar dan At-Takwir

1.3 Mengenal isi kandungan Al-Qur’an surat Al-
Muthaffifin, Al-Infithar dan At-Takwir

1.4 Menghafal Al-Qur’an surat Al-Muthaffifin, Al-
Infithar dan At-Takwir
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2. Unsur Pendidikan Aqidah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami larangan
perbuatan syirik

1.1 Mengenal larangan berbuat syirik
1.2 Mengenal macam-macam syirik

3. Unsur Penidikan Akhlak

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Membiasakan bersikap,
bersifat dan berperilaku
terpuji dan menghindari
sifat, sikap dan perilaku
tercela

1.1 Membiasakan sifat terpuji; tanggung jawab,
menepati janji, berterima kasih dan ramah

1.2 Menampilkan adab pergaulan sesama muslim dan
umat penganut agama lain

1.3 Menghindari sifat tercela; acuh tak acuh dan dhalim

4. Unsur Pendidikan Ibadah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal shalat ‘Idain,
haji dan umrah

1.1 Memahami shalat ‘Idain
1.2 Memahami ibadah haji dan umrah

5. Unsur Pendidikan Tarikh

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami peristiwa
fathul Makkah dan wada’

1.1 Memahami peristiwa fathul Makkah
1.2 Memahami proses terjadinya haji wada’

6. Unsur Pendidikan Kemuhammadiyahan

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi 1:
Mengenal unsur pembantu
pimpinan Muhammadiyah

1.1 Menjelaskan unsur pembantu Pimpinan
Muhammadiyah

1.2 Mengenal fungsi, tugas dan tanggung jawab majelis-
majelis di Muhammadiyah

2 Standar Kompetensi 2:
Mengenal tokoh-tokoh
Muhammadiyah tingkat
nasional

2.1. Menjelaskan riwayat hidup, akhlak dan perjuangan
tokoh yang pernah memimpin Muhammadiyah

2.2. Mengenal tokoh nasional berlatar belakang
Muhammadiyah
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7. Unsur Pendidikan Bahasa Arab

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1. Standar Kompetensi 1:
Mengenal Fi’il Madli dan
Fi’il Mudlari’

1.1 Memahami Fi’il Madli
1.2 Memahami Fi’il Mudlari’

2. Standar Kompetensi 2:
Mengenal Al-Mahfudzat
tentang persatuan sesama
muslim dan larangan
mengungkap aib orang lain

2.1. Memahami hadits tentang persatuan sesama muslim
2.2. Kata hikmah tentang larangan mengungkap aib orang

lain
2.3. Kata hikmah tentang Persatuan

L. Kelas VI Semester II (Genap)

1. Unsur Pendidikan Al-Qur’an

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Mengenal dan menghafal
Al-Qur’an surat ‘Abasa,
An-Nazi’at dan An-Naba’

1.1 Membaca Al-Qur’an surat ‘Abasa, An-Nazi’at dan
An-Naba’

1.2 Mengetahui arti Al-Qur’an surat ‘Abasa, An-Nazi’at
dan An-Naba’

1.3 Mengenal isi kandungan Al-Qur’an surat ‘Abasa,
An-Nazi’at dan An-Naba’

1.4 Menghafal Al-Qur’an surat ‘Abasa, An-Nazi’at dan
An-Naba’

2. Unsur Pendidikan Aqidah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami makhluk ghaib
dan meyakininya

1.1 Mengenal makhluk ghaib
1.2 Mengenal iman kepada makhluk ghaib

3. Unsur Pendidikan Akhlak

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Membiasakan bersikap,
bersifat dan berperilaku
terpuji

1.1 Membiasakan sifat terpuji: kewajiban membela
negara

1.2 Menampilkan adab silaturrahim
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4. Unsur Pendidikan Ibadah

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi 1:
Mengenal qurban dan
‘aqiqah

1.1 Memahami ibadah qurban
1.2 Memahami ‘aqiqah

2 Standar Kompetensi 2:
Mengenal tata cara bersuci
dari hadats besar

2.1 Memahami bersuci dari hadats besar
2.2 Memahami mandi wajib

5. Unsur Pendidikan Tarikh

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami akhir hayat
Nabi Muhammad s.a.w.

1.1 Memahami akhir hayat Nabi Muhammad s.a.w.
1.2 Meneladani Nabi Muhammad s.a.w.

6. Unsur Pendidikan Kemuhammadiyahan

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1 Standar Kompetensi:
Memahami kewajiban
peserta didik
Muhammadiyah

1.1 Menyebutkan janji pelajar Muhammadiyah
1.2 Menampilkan perilaku Islami dalam kehidupan

sehari-hari.
1.3 Memahami tugas dan tanggung jawab tamatan

(alumni) lembaga pendidikan Muhammadiyah

7. Unsur Pendidikan Bahasa Arab

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1. Standar Kompetensi 1:
Mengenal Fi’il Amr dan
Fi’il Nahyi

1.1. Memahamingenal Fi’il Amr
1.2. Memahami Fi’il Nahi

2. Standar Kompetensi 2:
Mengenal Al-Mahfudzat
perintah bersatu dan
larangan bercerai berai
serta perintah berbuat adil
dan kebaikan serta
nasehat Luqman pada
anaknya

2.1. Ayat Al-Qur’an tentang perintah bersatu dan
larangan bercerai berai

2.2. Ayat Al-Qur’an tentang perintah berbuat adil dan
kebaikan

2.3. Ayat Al-Qur’an tentang Nasehat Luqman pada
anaknya
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

BAHASA JAWA

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Indikator

Kelas 1
1. Mendengarkan

Mampu
mendengarkan
dan memahami
berbagai wacana
lisan melalui
mendengarkan
berbagai
bunyi/suara dan
bunyi bahasa,
pesan, ungkapan,
cerita, dongeng,
percakapan
sederhana dan
melakukan
sesuatu sesuai
dengan perintah.

1.1.Mendengarkan
dan
membedakan
berbagai bunyi/
suara atau bunyi
bahasa

1.1.1. Membedakan berbagai suara tertentu.
1.1.2. Menirukan bunyi
1.1.3. Mengenal bunyi bahasa
1.1.4. Membedakan bunyi bahasa
1.1.5. Melafalkan bunyi bahasa secara
tepat.

1.2.Mendengarkan
dan melakukan
sesuatu

1.2.1. Melakukan sesuatu sesuai dengan
permintaan guru

1.2.2. Melaksanakan perintah seperti yang
diucapkan guru

1.3.Mendengarkan
dan memahami
pesan lisan
yang bertema
diri sendiri

1.3.1. Menjawab pertanyaan tentang isi
pesan
1.3.2. Menyampaikan pesan yang

disampaikan orang lain.

1.4.Mendengarkan
percakapan
sederhana
tentang kegiatan
sehari-hari

1.4.1. Menjawab pertanyaan
tentang kegiatan sehari-hari

1.4.2. Melakukan percakapan
tentang kegiatan sehari-hari

1.4.3. Menyebutkan nama kegiatan, waktu
dan tempat

1.5.Mendengarkan
cerita atau
dongeng

1.5.1. Menjawab pertanyaan tentang isi
cerita atau dongeng yang didengar

1.5.2. Menjawab pertanyaan tentang sifat
tokoh dalam cerita atau dongeng yang
didengar

1.5.3. Menirukan suara, gerakan,
perilaku tokoh dongeng.

1.5.4. Menceritakan kembali isi cerita
atau dongeng dengan kata-kata
sendiri
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2. Berbicara
Mampu
mengungkapkan
pikiran, pendapat,
gagasan dan perasaan,
secara lisan dalam
berbagai ragam
bahasa Jawa sesuai
dengan unggah-
ungguh yang
berlaku.

2.1. Memperkenalkan
diri
menggunakan
kalimat
sederhana

2.1.1. Menyebutkan data diri (nama,
kelas, sekolah dan tempat tinggal)
dengan kalimat sederhana

2.1.2. Memperkenalkan nama orang tua
dan saudara kandung

2.1.3. Menanyakan identitas teman
2.1.4. Berdialog dengan teman tentang

diri sendiri

2.2. Menyapa
dengan kalimat
yang benar

2.2.1. Menyapa teman sebaya, guru,
orang yang lebih tua dengan
bahasa dan cara yang sesuai.

2.2.2. Menyampaikan salam,
permohonan maaf, izin, dan
terima kasih kepada teman
sebaya, dan orang yang lebih tua

2.3. Menjelaskan isi
gambar tunggal
atau seri sesuai
penafsiran
siswa dengan
kalimat
sederhana

2.3.1. Menyebutkan isi gambar
2.3.2. Menjelaskan is; gambar
2.3.3. Menceritakan isi gambar

2.4. Mengenal
nama dan
fungsi anggota
tubuh dan
benda
sekitarnya

2.4.1. Menyebutkan nama anggota
tubuh dan kegunaannya dengan
ragam bahasa tertentu.

2.4.2. Menyebutkan nama benda-benda
di sekitarnya.

2.5. Menyampaikan
rasa suka atau
tidak suka pada
suatu hal atau
kegiatan

2.5.1. Mengungkapkan perasaan suka
atau tidak suka pada benda atau
suatu kegiatan

2.5.2. Memberikan alasan mengapa
suatu benda atau kegiatan disukai

atau tidak disukai

2.6. Memerankan
tokoh tertentu
dalam dongeng
sesuai dengan
karakternya

2.6.1. Bermain peran sesuai dengan
tokoh dalam cerita.

Kelas 1 Semester 2

3. Menulis
Mampu menulis kata
dengan huruf lepas
dan
huruf sambung.

3.1. Menulis kata
sederhana
dengan huruf
lepas

3.1.1. Menulis kata sederhana yang
sudah dikenal

3.2. Menulis kata
sederhana
dengan huruf
sambung

3.2.1. Menulis kata sederhana dengan
huruf sambung.
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3.3. Menulis kata
sederhana

3.3.1. Menulis kata-kata sederhana
yang sudah dikenal secara rapi
dan benar

3.4. Menulis rapi 3.4.1. Menulis kata sederhana secara
rapi dengan menggunakan huruf
sambung

3.4.2. Menulis kata-kata yang
didiktekan

4. Membaca
Mampu membaca dan
memahami teks
pendek dengan cara
membaca
lancar bersuara
beberapa kalimat
sederhana.

4.1. Membaca
bersuara/memb
aca nyaring

4.1.1. Mengenali huruf-huruf dan
membacanya sebagai suku kata,
kata, dan kalimat sederhana.

4.1.2. Membaca nyaring kalimat demi
kalimat dengan menggunakan
lafal dan intonasi yang tepat
sehingga dapat dipahami orang
lain.

4.2. Membaca
indah

4.2.1. Membaca teks pendek dengan
lafal dan intonasi yang benar.

4.2.2. Menyanyikan tembang dolanan

4.3. Membaca
penggalan
cerita

4.3.1. Membaca dengan
memperhatikan jeda panjang atau
pendek

4.3.2. Membaca penggalan cerita
dengan lafal dan intonasi yang
benar

5. Apresiasi Sastra
Mampu
mengapresiasikan
susastra Jawa.

5.1. Mengapresiasi
cerita atau
dongeng

5.1.1 Mendengarkan cerita binatang
dan menyebutkan sifat-sifat

tokohnya
5.1.2. Menjawab pertanyaan tentang isi

cerita/dongeng

5.2. Mengapresiasi
cerita wayang

5.2.1. Mendengarkan cerita guru
tentang tokoh tertentu dalam
pewayangan

5.2.2. Menjawab pertanyaan tentang isi
cerita

5.3. Mengapresiasi
geguritan

5.3.1. Mendeklamasikan geguritan

5.4. Mengapresiasi
lagu/tembang

5.4.1. Menyanyikan lagu dolanan

Kelas 2

1. Mendengarkan
Mampu
mendengarkan dan
memahami berbagai
wacana lisan melalui
mendengarkan pesan,
ungkapan, cerita,
dongeng, atau
percakapan sederhana.

1.1. Mendengarkan
dan memahami
pesan lisan
yang bertema
keluarga
(hubungan
kekerabatan)

1.1.1. Mencocokkan gambar yang
sesuai dengan pesan yang
didengar

1.1.2. Memberi tanda sesuai dengan
pesan pada gambar

1.1.3. Mengidentifikasi gambar sesuai
dengan pesan yang didengar

1.1.4. Menjawab pertanyaan tentang isi
pesan
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1.2. Mendengarkan
percakapan
sederhana
tentang
keperluan
siswa

1.2.1. Menjawab pertanyaan tentang
bacaan

1.2.2. Menyebutkan/menyimpulkan isi
percakapan

1.2.3. Melakukan percakapan
sederhana

1.3. Mendengarkan
dongeng/cerita
wayang.

1.3.1. Menjawab pertanyaan tentang
nama tokoh-tokoh Punakawan

1.4. Mendengarkan
cerita/dongeng

1.4.1. Menjawab pertanyaan tentang
watak/perilaku tokoh dalam
dongeng

1.4.2. Mengajukan pertanyaan tentang
dongeng yang didengar

1.4.3. Menceritakan kembali dengan
bahasa sehari-hari

1.5. Mendengarkan
ungkapan
teman tentang
kegemaran

1.5.1. Menjawab dan mengajukan
pertanyaan tentang kegemaran
teman

1.5.2. Menceritakan kegemaran dengan
bahasa sehari-hari

1.6. Mendengarkan
cerita atau
dongeng
dengan tema
lingkungan

1.6.1. Menjawab pertanyaan tentang
lingkungan sesuai cerita atau
dongeng yang di dengar.

1.6.2. Menjawab pertanyaan tentang
sifat tokoh dalam cerita atau
dongeng yang didengar.

1.6.3. Menceritakan kembali isi cerita
atau dongeng dengan kata-kata
sendiri.

2. Berbicara
Mampu
mengungkapkan
gagasan pikiran,
pendapat, dan
perasaan, secara lisan
dalam berbagai ragam
bahasa Jawa sesuai
dengan unggah-
ungguh yang berlaku.

2.1. Mengajukan
pertanyaan
secara lisan

2.1.1. Mengajukan pertanyaan secara
lisan kepada orang lain yang
belum dikenal dengan pilihan
kata-kata yang tepat

2.2. Menceritakan
kegiatan
sehari-hari

2.2.1. Menjelaskan urutan kegiatan
sehari-hari dengan bahasa runtut
dan mudah dipahami orang lain
dengan ragam bahasa tertentu

2.2.2. Menanyakan atau menanggapi
kegiatan sehari-hari teman sekelas

2.3. Menceritakan
pengalaman
pribadi

2.3.1. Menceritakan pengalaman
pribadi misal : pengalaman
berenang di sungai dengan teman,
belajar naik sepeda dll.

2.3.2. Menjawab dan mengajukan
pertanyaan sesuai cerita
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2.4. Mendeskripsikan
tumbuhan dan
binatang di
sekitarnya

2.4.1. Menebak benda/tumbuhan yang
ciri-cirinya telah disebutkan

3. Membaca
Mampu membaca dan
memahami berbagai
teks pendek dengan
teknik membaca
bersuara dan
membaca indah
beberapa kalimat
sederhana berupa
cerita wayang,
dongeng, dan
geguritan

3.1. Membaca
bersuara

3.1.1. Membaca teks pendek bacaan
dengan lafal dan intonasi yang
tepat

3.1.2. Menjawab atau mengajukan
pertanyaan dari teks yang dibaca

3.1.3. Menceritakan isi teks yang
dibaca atau dibacakan dengan
bahasa sendiri secara runtut

3.2. Membaca
pemahaman

3.2.1. Membaca lancar dengan
pemahaman teks bacaan agak
panjang

3.2.2. Menjawab atau mengajukan
pertanyaan isi bacaan

3.2.3. Menceritakan isi teks cerita
dengan bahasa sehari-hari

3.3. Membaca
Indah

3.3.1. Membaca indah geguritan atau
mengapresiasi tembang dolanan
dalam gerak dan mimik yang
tepat.

3.3.2. Mengembangkan tembang
dolanan dengan mengekspresikan
lewat gerak dan lagu

3.3.3. Membaca dongeng/ cerita

4. Menulis
Mampu
mengungkapkan
pikiran, gagasan,
pendapat, dan
perasaan secara
tertulis dalam
berbagai ragam
Bahasa Jawa dengan
unggah-ungguh yang
berlaku.

4.1. Menulis
kalimat
sederhana

4.1.1. Menulis kalimat sederhana yang
didiktekan dengan huruf sambung

4.2. Menulis
pengalaman
sendiri

4.1.2. Menulis kalimat sederhana.
4.2.2. Menulis pengalaman pribadi

dengan huruf sambung

4.3. Melengkapi
cerita

4.3.1. Melengkapi cerita dengan kata-
kata yang tepat.

5. Apresiasi Sastra
Mampu mengapresiasi
susastra Jawa

5.1. Mengapresiasi
susastra Jawa,
misal : cerita
wayang

5.1.1. Menyebutkan nama tokoh
wayang

5.1.2. Menuliskan nama tokoh wayang
5.1.3. Memerankan tokoh cerita

wayang`
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5.2. Mengapresiasi
instrumen/alat
musik

5.2.1. Menyebutkan nama alat-alat
musik Jawa

5.2.2. Menuliskan nama alat musik
Jawa

5.3. Mengapresiasi
cerita/dongeng

5.3.1. Menceritakan kembali cerita atau
dongeng daerah setempat dengan
bahasa sendiri

Kelas 3

1. Mendengarkan
Mampu
mendengarkan dan
memahami ragam
wacana lisan melalui
mendengarkan cerita
teman, cerita rakyat,
cerita wayang, drama,
dan ungkapan teman
tentang kegemaran.

1.1. Mendengarkan
cerita teman

1.1.1. Menjawab pertanyaan tentang isi
cerita dalam ragam bahasa
tertentu

1.1.2. Mengajukan pertanyaan sesuai
cerita yang didengar

1.1.3. Menceritakan kembali cerita
yang didengar dengan bahasa
sendiri

1.2. Mendengarkan
cerita rakyat

1.2.1. Menjawab pertanyaan tentang
tokoh cerita rakyat yang didengar

1.2.2. Mengajukan pertanyaan sesuai
cerita yang didengar

1.2.3. Menceritakan kembali isi cerita
1.2.4. Menyimpulkan isi cerita

1.3. Mendengarkan
cerita tokoh
wayang

1.3.1. Menjawab pertanyaan tentang
sifat tokoh-tokoh wayang
Pandawa

1.3.2. Menceritakan watak/ sifat tokoh
Pandawa

1.4. Mendengarkan
teks
percakapan

1.4.1. Menyebutkan nama tokoh dalam
cerita

1.4.2. Memerankan tokoh dalam drama
1.4.3. Menjelaskan isi teks dalam

ragam bahasa tertentu
1.4.4. Menceritakan isi percakapan

dengan bahasa sehari-hari

1.5. Mendengarkan
ungkapan ke-
gemaran teman

1.5.1. Menceritakan kegemaran teman
dengan bahasa sendiri.

1.5.2. Mengungkapkan kembali
ungkapan kegemaran teman
dengan menggunakan ragam
bahasa tertentu

2. Berbicara
Mampu memahami
cerita, puisi dan drama
serta dapat
memberikan kesan,
mengemukakan

2.1. Menjelaskan
urutan
membuat atau
melakukan
sesuatu

2.1.1. Menjelaskan urutan cara
membuat mainan misal : layang-
layang

2.1.2. Menjelaskan cara memainkan
mainan misal : gasing
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perasaan dan gagasan
untuk berbagai
keperluan dalam
berbagai situasi
dengan tata cara yang
sopan dan santun
secara lisan.

2.2. Melakukan
percakapan

2.2.1. Melakukan percakapan melalui
telepon,

2.2.2. Melengkapi percakapan

2.3. Menceritakan
pengalaman
pribadi yang
menarik

2.3.1. Menceritakan pengalaman
pribadi dengan menggunakan
bahasa sehari-hari

3. Membaca
Mampu membaca dan
memahami berbagai
ragam teks bacaan
dengan teknik
membaca bersuara,
membaca indah,
membaca cepat, dan
membaca huruf Jawa.

3.1. Membaca
pemahaman

3.1.1. Menjawab pertanyaan berkaitan
dengan isi teks

3.1.2. Mengajukan pertanyaan sesuai
bacaan

3.1.3. Menceritakan kembali isi teks
dengan bahasa sendiri

3.1.4. Meringkas bacaan

3.2. Membaca
bersuara

3.2.1. Membaca bersuara dengan lafal
dan intonasi yang tepat

3.2.2. Menjawab pertanyaan bacaan

3.3. Membaca cepat 3.3.1. Membaca cepat teks bacaan
dengan lafal dan intonasi yang
tepat

3.3.2. Menyimpulkan isi bacaan

3.4. Menulis
karangan
sederhana

3.4.1. Menulis kalimat sesuai dengan
kaidah penulisan (kalimat, berita,
tanya dan perintah)

3.4.2. Menyusun karangan berdasarkan
rangkaian gambar seri

3.4.3. Menulis cerita secara singkat
dengan ragam bahasa tertentu

4. Menulis
Mampu menulis
karangan dengan
pikiran sendiri dalam
berbagai ragam
bahasa dan jenis
karangan sesuai
kaidah bahasa

4.1. Meringkas
bacaan
narasi/cerita
sederhana

4.1.1. Menulis pokok-pokok pikiran
dalam teks

4.1.2. Menulis ringkasan teks dengan
kata-kata sendiri dalam ragam
bahasa tertentu

4.1.3. Menyimpulkan isi cerita/teks

4.2. Meringkas
bacaan narasi/
cerita
sederhana.

4.2.1. Menulis pokok-pokok pikiran
dalam teks.

4.2.2. Menulis ringkasan teks dengan
kata-kata sendiri dalam ragam
bahasa tertentu.

4.2.3. Menyimpulkan isi cerita/ teks
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5. Apresiasi Sastra
Mampu mengapresiasi
susastra Jawa: cerita
rakyat, dongeng,
cerita wayang,
geguritan, dan
tembang macapat.

5.1. Mengapresiasi
cerita atau
dongeng.

5.1.1. Menceritakan kembali secara
lisan tentang isi cerita atau
dongeng.

5.1.2. Menyebutkan watak tokoh dalam
cerita.

5.1.2.Menangkap isi cerita/ dongeng

5.2. Mengapresiasi
cerita wayang.

5.2.1. Menjelaskan watak tokoh.
5.2.1. Memerankan tokoh wayang.

5.3. Mengapresiasi
geguritan

5.3.1. Membaca geguritan
5.3.2. Menceritakan isi geguritan.

5.4. Mengapresiasi
tembang
macapat.

5.4.1. Menyanyikan tembang macapat.

Kelas 4

1. Mendengarkan
Mampu
mendengarkan dan
memahami ragam
wacana lisan dalam
berbagai ragam
bahasa (ngoko, krama,
dan dialek).

1.1. Mendengarkan
cerita teman
tentang
pengalaman.

1.1.1. Menuliskan ringkasan isi cerita.
1.1.2. Menceritakan kembali isi cerita

dengan kata-kata sendiri (ragam
bahasa tertentu).

1.1.3. Menyimpulkan isi cerita.
1.1.4. Menanggapi isi cerita.

1.2. Mendengarkan
pembacaan
teks karangan
siswa.

1.2.1. Menyimpulkan isi teks.
1.2.2. Memberikan komentar atau

tanggapan terhadap karangan
teman.

1.3. Mendengarkan
cerita tentang
lingkungan
budaya.

1.3.1. Menuliskan pokok cerita tiap
paragraf.

1.3.2. Menuliskan hal-hal yang
menarik.

1.3.3. Menceritakan kembali isi
bacaan/cerita yang menggunakan
ragam bahasa tertentu.

1.4. Mendengarkan
pembacaan
geguritan.

1.4.1. Menjelaskan isi geguritan.

1.5. Mendengarkan
cerita tentang
tokoh-tokoh
wayang.

1.5.1. menceritakan sifat-sifat tokoh
satria dalam pewayangan.
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1.6. Mengapresiasi
tembang
macapat.

1.6.1. Menembangkan tembang
macapat.

2. Berbicara
Mampu memahami
cerita, puisi, dan
drama
serta dapat
memberikan
kesan dan dapat
mengemukakan
perasaan dan gagasan
untuk berbagai
keperluan dalam
berbagai situasi
dengan
tata cara yang sopan
dan santun secara
lisan.

2.1.
Mengungkapk

an kesan yang
paling menarik
dari cerita
drama/
geguritan.

2.1.1. Menceritakan isi cerita drama/
geguritan.

2.2. Mengajukan
dan menjawab
pertanyaan.

2.2.1. Mengajukan dan menjawab
pertanyaan sesuai dengan konteks
bacaan secara lisan.

2.3. Bercerita atau
menjelaskan
pengalaman
yang menarik.

2.3.1. Menceritakan pengalaman
pribadi.

2.3.2. Menjawab pertanyaan yang
diajukan secara lisan.

3. Membaca
Mampu membaca dan
memahami berbagai
teks
bacaan dengan
berbagai
teknik membaca
bersuara, membaca
cepat, membaca
indah, dan membaca
lancar huruf Jawa.

3.1. Membaca
bersuara.

3.1.1. Membaca bersuara teks bacaan
dengan menggunakan lafal dan
intonasi yang tepat.

3.1.2. Menjawab pertanyaan bacaan.

3.2. Membaca
pemahaman.

3.2.1. Menjawab pertanyaan bacaan.
3.2.2. Menceritakan kembali isi bacaan

secara urut dengan bahasa sendiri.
3.2.3. Meringkas bacaan.

3.3. Membaca
cepat.

3.3.1. Membaca cepat teks bacaan.
3.3.2. Menjawab pertanyaan bacaan.
3.3.3. Menyimpulkan isi bacaan.

3.4. Membaca
indah.

3.4.1. Membaca geguritan dengan lafal
dan intonasi yang tepat.

3.4.2. Menceritakan isi geguritan.

3.5. Membaca
huruf

Jawa.

3.5.1. Membaca huruf Jawa dengan
menggunakan pasangan/
sandhangan yang sederhana.

4. Menulis
Mampu menulis
karangan dengan
pikiran sendiri dalam
berbagai ragam
bahasa dan jenis
karangan sesuai
dengan kaidah bahasa.

4.1. Menulis dialog/
percakapan.

4.1.1. Melengkapi percakapan yang
belum selesai sesuai dengan
isinya.

4.1.2. Mengubah percakapan dalam
ragam bahasa tertentu.

4.1.3. Mengubah dialog menjadi narasi
dengan bahasa sendiri.
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4.2. Menulis
deskripsi
keindahan alam
dan
sebagainya.

4.2.1. Mendeskripsikan sesuatu secara
tertulis dalam ragam bahasa
tertentu.

4.3. Menulis
disposisi
(menjelaskan
cara membuat
sesuatu/
prosedur).

4.3.1. Menulis tata cara/ urutan
membuat sesuatu.

4.4. Menulis surat. 4.4.1. Menulis surat izin tidak masuk
sekolah dengan memperhatikan
bagian-bagian surat serta ejaan
yang benar.

5. Apresiasi Sastra.
Mampu
mengapresiasikan
susastra Jawa.

5.1.Mengapresiasika
n susastra
Jawa, misal:
cerita wayang,
naskah drama,
geguritan,
tembang, dan
sebagainya.

5.1.1. Menceritakan watak tokoh dalam
cerita wayang.

5.1.2. Memerankan tokoh dalam
naskah.

5.1.3. Mendeskripsikan tokoh.

5.2. Mengapresiasi
cerita rakyat
atau dongeng.

5.2.1. Menuliskan kembali isi cerita.
5.2.2. Membuat ringkasan cerita.
5.2.3. Menyimpulkan isi cerita.

5.3. Mengapresiasi
cerita anak.

5.3.1. Menyebutkan nama-nama tokoh
dalam cerita.

5.3.2. Menceritakan kembali isi cerita
dengan bahasa sendiri.

5.3.3. Menuliskan amanat yang
terkandung dalam cerita.

5.4. Mengapresiasi
tembang
macapat.

5.4.1. Menyimpulkan isi tembang.
5.4.2. Menanggapi isi tembang.
5.4.3. Menembangkan tembang

macapat.

5.5. Mendengarkan
ungkapan
teman tentang
sesuatu
peristiwa.

5.5.1. Mengungkapkan kembali cerita
atau ungkapan teman dalam
ragam bahasa tertentu.

5.5.2. Menyampaikan pertanyaan tahu
tanggapan.
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5.6. Mengapresiasi
cerita anak.

5.6.1. Menarik simpulan atau pesan
yang terkandung dalam cerita.

5.7. Mengapresiasi
tembang
macapat atau
geguritan.

5.7.1. Menyanyikan tembang macapat.
5.7.2. Menceritakan isi tembang

dengan bahasa sehari-hari.
5.7.3. Memprosakan tembang.

Kelas 5

1. Mendengarkan
Mampu
mendengarkan dan
memahami ragam
wacana lisan melalui
mendengarkan pesan
langsung cerita
wayang, drama, dan
ungkapan teman
tentang kegemaran.

1.1. Mendengarkan
pesan langsung atau

lewat telepon.

1.1.1. Mencatat isi pokok pesan.
1.1.2. Menyampaikan pesan yang

diterima secara langsung dan tak
langsung dengan menggunakan
bahasa sendiri.

1.2. Mendengarkan
cerita rakyat.

1.2.1. Menyebutkan tooh utama dan
wataknya.

1.2.2. Menceritakan kembali isi cerita
secara singkat dengan
menggunakan ragam bahasa
tertentu.

1.2.3. Meringkas cerita dengan bahasa
sendiri.

1.2.4. Menyimpulkan isi cerita.

1.3. Mendengarkan
cerita tokoh
wayang.

1.3.1. Mencatat tokoh-tokoh
pewayangan da perwatakannya

1.3.2. Menceritakan kembali dengan
bahasa sehari-hari.

1.3.3. Menyimpulkan isi cerita.

1.4. Mendengarkan
percakapan/
dialog.

1.4.1. Menyebut nama tokoh dalam
dialog/

percakapan.
1.4.2. Memerankan tokoh.
1.4.3. Mengubah teks dialog menjadi

narasi.
1.4.4. menyimpulkan isi dialog.

1.5. Mendengarkan
ungkapan
teman tentang
suatu peristiwa.

1.5.1. Mengungkapkan kembali cerita
atau ungkapan teman dalam
ragam bahasa tertentu.

1.5.2. Menyampaikan pertanyaan/
tanggapan.
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1.6. Mengapresiasi
cerita anak.

1.6.1. Menarik simpulan suatu pesan
yang terkandung dalam cerita.

1.7. Mengapresiasi
tembang
macapat atau
geguritan.

1.7.1. Menyanyikan simpulan tembang
macapat.

1.7.2. Menceritakan isi tembang
dengan bahasa sehari-hari.

1.7.3. Memprosakan tembang.

2. Berbicara
Mampu
mengungkapkan
pikiran, pendapat,
gagasan, dan perasaan
secara lisan dengan
ragam bahasa tertentu.

2.1. Menanggapi
suatu
permasalahan
dan
memberikan
saran atau jalan
keluar untuk
memecahkan
masalah
tersebut.

2.1.1. Menjelaskan suatu masalah atau
peristiwa yang terjadi secara
runtut.

2.1.2. Memberi komentar/ saran dengan
alasan yang logis dalam berbagai
ragam bahasa.

2.3. Menyusun
laporan
wawancara.

2.3.1. Melaporkan hasil wawancara
dengan kalimat yang efektif dan
bahasa yang runtut secara lisan.

2.4.
Mendeskripsi

kan benda atau
alat secara rinci
dengan bahasa
yang
komunikatif
dan kosa kata
yang tepat.

2.4.1. Memberi komentar tentang
kebaikan/ kelemahan benda atau
alat secara obyektif dengan bahasa
yang komunikatif dan kata yang
tepat.

2.4.2. Membandingkan benda/ alat
berdasarkan kebaikan dan
kelemahan.

2.5. Menanggapi
persoalan
faktual

2.5.1. Mengidentifikasi pokok
persoalan yang dikemukakan
teman.

2.5.2. mengajukan pertanyaan suatu
topik.

2.5.3. Menyimpulkan pokok persoalan.
2.5.4. Menyampaikan pendapat/ saran

yang logis terhadap suatu
persoalan secara lisan.

2.6. Memerankan
drama pendek
atau bagian
drama yang
sesuai untuk
anak.

2.6.1. Mengucapkan kalimat dialog
dengan jelas dan lancar sesuai
lafal dan intonasi serta karakter
tokoh.

2.6.2. Menyimpulkan watak tokoh.
2.6.3. Memerankan tokoh sesuai

karakternya.

3. Membaca
Mampu membaca dan
memahami ragam teks
bacaan dengan
berbagai teknik

3.1. Membaca
pemahaman.

3.1.1. Menjawab pertanyaan bacaan.
3.1.2. Menyimpulkan isi bacaan.
3.1.3. Menceritakan kembali isi bacaan

dengan bahasa sendiri/ragam
tertentu.
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membaca cepat,
membaca bersuara,
membaca indah, dan
membaca huruf Jawa.

3.2. Membaca
bersuara.

3.2.1. Membaca bersuara dengan
menggunakan lafal dan intonasi
yang tepat.

3.2.2. Menyimpulkan isi bacaan.
3.2.3. Menjelaskan isi pidato.
3.2.4. Membaca teks penjiwaan dan3.3. Membaca

cepat.
3.3.1. Membaca intensif teks bacaan.
3.3.2. Menjawab pertanyaan bacaan.
3.3.3. Meringkas isi bacaan.

3.4. Membaca
indah.

3.4.1. Membaca geguritan dengan
menggunakan lafal dan intonasi
yang tepat.

3.4.2. Menyimpulkan isi geguritan.
3.4.3. Menyanyikan tembang macapat

dengan titi laras/ not yang sesuai.
3.4.4. Mengapresiasi tembang macapat.

3.5. Membaca
huruf Jawa.

3.5.1. Membaca huruf Jawa sesuai
dengan lafal dan intonasi.

3.5.1. Mentransliterasi huruf Jawa ke
huruf Latin.
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Kelas IV Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
Karakter siswa yang

diharapkan

1. Pengenalan Komputer
dalam teknologi
informasi dan
komunikasi

1.1 Memahami
perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi

1.2 Mengidentifikasi
perangkat-perangkat
komputer dan fungsinya

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

2. Menggambar dan
mewarnai gambar
dengan perangkat lunak
picture maker

2.1 Mengenal perangkat
lunak (software) untuk
menggambar

2.2 Menggunakan icon-icon
untuk membuat gambar

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

3. Mencari dan mengirim
informasi dengan
menggunakan internet
ekplorer

3.1 Mengenal perangkat
lunak (internet explorer)
untuk mencari informasi
dan menjelajahi dunia
maya

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

4. Membuat tulisan dengan
menggunakan icon teks

4.1 Menggunakan icon teks
untuk membuat tulisan

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

5. Menggambar dengan
menggunakan icon-icon
yang ada pada picture
maker

5.1 Menggunakan icon-icon
untuk membuat gambar
bangunan

5.2 Menggambar dengan
menggunkan icon pencil,
Erase dan microccope

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

6. Mengambil gambar yang
sudah disediakan oleh
picture maker (Library)

6.1 Menyatukan gambar yang
telah dibuat dengan
mengambil gambar dari
library

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)
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Kelas IV Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
Karakter siswa yang

diharapkan

7. Membuat kaligrafi
dengan menggunakan
icon brush

7.1 Penggunaan icon brush
untuk membuat kaligrafi

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

8. Mewarnai bidang gambar
dengan efek spread

8.1 Mewarnai dengan efek
spread

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

9. Mengirim surat atau
berita lewat media
elektronik dengan
menggunakan e-mail

9.1 mengirim berita lewat
media elektronik

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

10. Menampilkan kembali
gambar yang telah
direkam dengan
menggunakan sub menu
get picture

10.1 Penggunaan sub menu
Get Picture

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

11. Menggambar alam yang
ada di sekitar kita
dengan digabung dengan
library

11.1 Menuangkan imajinasi
melalui menggambar

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

12. Menjalankan gambar
yang telah di buat pada
PM dengan software
Story Editor.

12.1 Merangkai dan
menjalankan gambar

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

13. Membuat animasi
penggabungan antara
teks dan gambar dengan
Sofware Gif Animator.

13.1 animasi teks dan gambar
dengan mengunakan
sofware gif animator

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)
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Kelas V, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
Karakter siswa yang

diharapkan

1. Menunjuk sistem operasi
dan mendemontrasikan
perangkat lunak untuk
menjelajah media
penyimpanan dengan
jaringan komputer serta
multimedia

1.1 Mengenal system operasi

1.2 Mengenal perangkat lunak
untuk menjelajah
komputer pada sitem
operasi windows

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

2. Menunjuk perangkat
lunak pengolah kata,
mengolah dokumen
secara kreatif dan
mendemontrasikan
perangkat lunak
pengolah kata

2.1 Mengenal Software
pengolah kata dan
menggunakan fitur umum
menu standar

2.2 Mengedit dokumen
menggunakan perangkat
lunak pengolah kata

2.3 Memodifikasi dokumen
menggunakan perangkat
lunak pengolah kata

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

3. Mengoperasikan fasilitas
yang disediakan dalam
Internet

3.1 Mengidentifikasi surat
elektronik dalam internet

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

4. Menunjuk perangkat
lunak pengolah kata,
mengolah dokumen
secara kreatif dan
mendemontrasikan
perangkat lunak
pengolah kata

4.1 Memodifikasi dokumen
menggunakan bingkai,
tanda symbol dan
penomeran paragraf

4.2 Memodifikasi dokumen
dengan Memberi dropcap
dan teks berkolom pada
perangkat lunak pengolah
kata

4.3 Memodifikasi halaman
Naskah dengan
memberikan penomeran
pada halaman

4.4 Memodifikasi halaman
Naskah menggunakan
perangkat lunak pengolah
kata

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

5. Mengoperasikan fasilitas
yang disediakan dalam

5.1 Mengidentifikasi surat
elektronik dalam internet

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )
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Internet  Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

Kelas V, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
Karakter siswa yang

diharapkan

6. Mengelola dokumen
secara kreatif dengan
mengintegrasikan
gambar dan icon
pendukung

6.1 Mengintegrasi-kan
gambar dan icon
pendukung Wordart

6.2 Mengintegrasi-kan
gambar dan icon
pendukung drawing

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

7. Mengelola dokumen
secara kreatif dengan
mengintegrasikan Tabel

7.1 Menggunakan fasilitas
table

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

8. Mengoperasikan fasilitas
yang disediakan dalam
Internet dengan
mengirim file atau data
melalui e-mail

8.1 Mengidentifi-kasi surat
elektronik dalam
internet

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

9, Mengoperasikan fasilitas
yang disediakan dalam
Internet untuk
berkomunikasi

9.1 Mengidentifik-asi
perangkat lunak yang
digunakan untuk
berkomunikasi

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

10. Menunjuk perangkat
lunak presentasi,
mengolah presentasi
secara kreatif dan
mendemontrasikan
perangkat lunak
presentasi

10.1Mengenal Software
presentasi dan
menggunakan fitur
umum menu standar

10.2 Memodifikasi text box
dan menambahkan slide
menggunakan perangkat
lunak presentasi

10.3 Memodifikasi slide
dengan
mengintegrasikan
gambar dan animasi

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)
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11. Mengolah presentasi
secara kreatif dalam
bentuk Website dan
mendemontrasikan
perangkat lunak
presentasi

11.1 Memodifikasi
presentasi ke dalam
bentuk website

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

Kelas VI, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
Karakter siswa yang

diharapkan

1. Menunjukkan perangkat
lunak pengolah angka,
mengolah dokumen
secara kreatif dan
mendemonstrasikan
perangkat lunak
Pengolah angka

1.1 Mengenal Perangkat
Lunak Pengolah angka
dan fungsi iconnya

1.2 Memasukkan data dan
mengatur worksheet

1.3 Memodifikasi data dan
tabel

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

2. Mengenal perangkat
keras, system, tatacara
pelayanan internet,
mendemonstrasikan web
dan email, mencari
informasi dan
berkomunikasi melalui
internet

2.1 Mengirim berita / file
melalui media elek
tronik

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

3. Menggunakan rumus dan
fungsi pada program
pengolah angka

3.1 Menerapkan formula dan
fungsi statistik

3.2 Mengenal rumus fungsi
=IF tunggal dan
majemuk

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

4. Mengenal perangkat
keras, system, tatacara
pelayanan internet,
mendemonstrasikan web
dan email, mencari
informasi dan
berkomunikasi melalui
internet

4.1 Melakukan komunikasi
melalui internet

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)
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Kelas VI, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
Karakter siswa yang

diharapkan

5. Menggunakan rumus dan
fungsi pada program
pengolah angka

5.1 Mengenal rumus fungsi
=IF tunggal dan
majemuk

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

6. Mengenal perangkat
keras, system, tatacara
pelayanan internet,
mendemonstrasikan web
dan email, mencari
informasi dan
berkomunikasi melalui
internet

6.1 Mengirim berita / file
melalui media
elektronik

6.2 Melakukan komunikasi
melalui internet

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

7. Menggunakan rumus dan
fungsi pada program
pengolah angka

7.1 Mengenal fungsi untuk
membaca data dari tabel
lain melalui fungsi
=VLOOKUP dan
=HLOOKUP

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

8. Mengenal perangkat
keras, system, tatacara
pelayanan internet,
mendemonstrasikan web
dan email, mencari
informasi dan
berkomunikasi melalui
internet

8.1 Mengguna-kan chatting
sebagai sarana
komunikasi melalui
internet

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)

9. Menggunakan
pengolahan data

9.1 Mengenal pengolahan
data dalam Excel

 Disiplin ( Discipline )

 Tekun ( diligence )

 Tanggung jawab
(responsibility )

 Ketelitian ( carefulness)
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kelas I Semester 1

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR

1. Menerapkan kebersihan di rumah,
dan sekolah

1.1 Mengenal hidup bersih dan sehat di rumah dan
sekolah

1.2 Menyenangi kebersihan dan kesehatan di
rumah dan sekolah

1.3 Melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di
rumah dan sekolah

1. Melakukan pemeliharaan
lingkungan biotik

2.1 Mengenal jenis-jenis lingkungan biotik
2.2 Menyenangi keindahan lingkungan
2.3 Mempraktikkan cara memelihara lingkungan

biotik

2. Berperilaku disiplin dalam
memelihara tanaman

2.1 Menyebutkan cara-cara berperilaku disiplin
dalam memelihara tanaman

2.2 Menyenangi perilaku disiplin dalam
memelihara tanaman

2.3 Membiasakan berperilaku disiplin dalam
memelihara tanaman

*) Akhir Semester I Lomba Kebersihan

Kelas I Semester 2

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR

3. Membiasakan kesiagaan
menghadapi bencana alam

Mengenal bencana alam
Menunjukkan sikap empati terhadap orang lain
Melakukan simulasi cara menghadapi bencana

alam ( misalnya : gempa berskala kecil )

4. Menerapkan teknologi sederhana 1.1 Mengenal teknologi dalam mengelola barang
bekas menjadi barang bermanfaat, (misalnya
kertas bekas) untuk dijadikan produk tertentu.

1.2 Membuat hasil karya dari barang bekas
1.3 Menampilkan hasil karya dalam pameran kelas

/ sekolah
*) Akhir Semester II Kegiatan Pameran Kelas/Sekolah, disesuaikan dengan kondisi sekolah
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Kelas II Semester 1

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR

1. Menerapkan kebersihan,
kesehatan dan keindahan di
rumah, sekolah dan masyarakat

1.1 Menjelaskan pola hidup bersih, sehat dan indah
di rumah, sekolah dan masyarakat.

1.2 Menyenangi kehidupan yang bersih, sehat dan
indah di rumah, sekolah dan masyarakat

1.3 Melaksanakan pola hidup bersih, sehat dan
indah di rumah, sekolah dan masyarakat

2. Melakukan pemeliharaan
lingkungan biotik dan abiotik

2.1 Menyebutkan jenis-jenis lingkungan biotik dan
abiotik

2.2 Menyenangi keindahan lingkungan
2.3 Mempraktikkan cara memelihara lingkungan

biotik dan abiotik

3. Menunjukkan sikap hidup hemat 3.1 Menyebutkan contoh hidup hemat
3.2 Menyenangi hidup hemat
3.3 Melakukan contoh hidup hemat

*) Akhir Semester I Lomba Kebersihan Kelas

Kelas II Semester 2

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR

4. Membiasakan kesiagaan
menghadapi bencana alam

4.1 Mengenal terjadinya bencana alam dan cara
penanggulangannya

4.2 Menunjukkan sikap empati terhadap orang lain
4.3 Melakukan simulasi cara menghadapi bencana

alam ( misalnya : banjir )

5. Menerapkan hasil teknologi
sederhana

5.1 Menyebutkan contoh barang bekas yang dapat
menjadi barang yang bermanfaat, (misalnya,
sedotan limun, ranting kayu)

5.2 Membuat hasil karya dari barang bekas
5.3 Menampilkan hasil karya dalam pameran kelas

/ sekolah

*) Akhir Semester II Kegiatan Pameran Kelas/Sekolah, disesuaikan dengan kondisi sekolah
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Kelas III Semester 1

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR

1. Melakukan upaya-upaya
pelestarian lingkungan biotik dan
abiotik

1.1 Menjelaskan upaya-upaya pelestrarian
lingkungan biotik dan abiotik

1.2 Menyenangi pelestarian lingkungan biotik dan
abiotik

1.3 Meniru kegiatan pelestarian lingkungan biotik
dan abiotik

2. Membiasakan diri berpartisipasi
aktif dalam mencegah
pencemaran lingkungan

2.1 Menyebutkan jenis-jenis pencemaran
lingkungan

2.2 Menyenangi lingkungan yang bersih, sehat dan
indah

2.3 Melaksanakan kegiatan kebersihan dan
keindahan di sekolah

3. Menerapkan tata tertib
pemeliharaan lingkungan sekolah

3.1 Menyebutkan tata tertib pemeliharaan
lingkungan sekolah

3.2 Menghargai tata tertib pemeliharaan
lingkungan sekolah

3.3 Melaksanakan tata tertib pemeliharaan
lingkungan sekolah

*) Akhir Semester I Lomba Kebersihan Kelas

Kelas III Semester 2

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR

4. Membiasakan kesiagaan
menghadapi bencana alam

4.1 Menjelaskan terjadinya bencana alam dan
penanggulangannya

4.2 Menunjukkan sikap empati terhadap orang lain
4.3 Melakukan simulasi cara menghadapi bencana

alam ( misalnya : longsor )
5. Menerapkan teknologi sederhana 5.1 Menjelaskan pemanfaatan barang-barang

bekas, (misalnya, dus-dus bekas, kaleng, dll)
5.2 Membuat hasil karya dari barang bekas
5.3 Menampilkan hasil karya dalam pameran kelas

/ sekolah
*) Akhir Semester II Kegiatan Pameran Kelas/Sekolah, disesuaikan dengan kondisi sekolah
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Kelas IV Semester 1

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR

1. Melakukan cara penanaman
berbagai jenis tanaman

1.1 Mengenal berbagai tanaman bunga dalam pot
1.2 Menyenangi penanaman bunga dalam pot
1.3 Mempraktikkan penanaman bunga dalam pot

2. Berpartisipasi aktif dalam
mencegah pencemaran
lingkungan

2.1 Menjelaskan terjadinya pencemaran
lingkungan

2.2 Memberi contoh cara berpartisipasi dalam
mencegah pencemaran lingkungan

2.3 Melaksanakan kebersihan dan penataan
kelas

3. Menerapkan kepedulian terhadap
lingkungan

3.1 Menjelaskan kepedulian terhadap lingkungan
3.2 Memberi contoh sikap peduli terhadap

lingkungan
3.3 Melakukan pengawasan terhadap lingkungan

*) Akhir Semester I Lomba Kebersihan Kelas dan Penataan Kelas

Kelas IV Semester 2

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR

4. Membiasakan bersiap siaga
menghadapi bencana alam

4.1 Mengidentifikasi bencana alam dan
penanggulangannya

4.2 Menunjukkan sikap empati terhadap orang
lain

4.3 Mempraktikkan cara menghadapi bencana
alam ( misalnya : kebakaran hutan )

5. Menerapkan teknologi sederhana 5.1 Menjelaskan pemanfaatan barang-barang
bekas, (misalnya, gelas plastik kemasan air
mineral)

5.2 Membuat hasil karya dari barang bekas
5.3 Menampilkan hasil karya dalam pameran

kelas / sekolah

*) Akhir Semester II Kegiatan Pameran Kelas/Sekolah, disesuaikan dengan kondisi sekolah
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Kelas V Semester 1

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR

1. Melakukan cara penanaman
berbagai jenis tanaman

1.1 Mengenal jenis-jenis tanaman obat (apotik
hidup).

1.2 Mensyukuri manfaat tanaman obat

1.3 Membiasakan diri memelihara tanaman obat (
apotik hidup)

2. Menerapkan pola hidup
sederhana

2.1 Mengenal pola hidup sederhana

2.2 Menghargai pola hidup sederhana

2.3 Melaksanakan pola hidup sederhana

3. Melakukan penanggulangan
pencemaran lingkungan

3.1 Menjelaskan upaya penanggulangan
pencemaran lingkungan

3.2 Menyenangi kondisi lingkungan yang tidak
tercemar

3.3 Mempraktikkan kegiatan penanggulangan
pencemaran lingkungan

*) Akhir Semester I Lomba Kebersihan Kelas dan Penataan Kelas

Kelas V Semester 2

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR

4. Membiasakan kesiagaan dalam
menghadapi bencana alam

4.1 Mengenal cara-cara menghadapi bencana
alam

4.2 Menunjukkan sikap empati terhadap orang
lain

4.3 Mensimulasikan cara bersiap siaga
menghadapi bencana alam ( misalnya: gunung
meletus )

5. Menerapkan teknologi sederhana
dalam pemeliharaan lingkungan

5.1 Menjelaskan jenis-jenis teknologi sederhana
dalam pemeliharaan lingkungan, (misalnya,
botol kemasan air mineral, kaleng besar,
kantong plastik)

5.2 Membuat hasil karya dengan memanfaatkan
teknologi sederhana dalam pemeliharaan
lingkungan

5.3 Melaksanakan pameran hasil teknologi
sederhana di kelas / sekolah

*) Akhir Semester II Kegiatan Pameran Kelas/Sekolah, disesuaikan dengan kondisi sekolah
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Kelas VI Semester 1

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR

1. Melakukan berbagai cara
pembibitan sesuai dengan jenis
tanaman

1.1 Menjelaskan cara – cara pembibitan tanaman
1.2 Menyenangi kegiatan pembibitan tanaman
1.3 Mempraktikkan pembibitan tanaman

2. Menerapkan pola hidup
sederhana

2.1 Menjelaskan pola hidup sederhana
2.1 Menyenangi pola hidup sederhana
2.3 Membiasakan melaksanakan pola hidup

sederhana

3. Melakukan penanggulangan
pencemaran dan perusakan
lingkungan

3.1. Menyebutkan cara-cara penanggulangan
pencemaran dan perusakan lingkungan

3.2. Menyenangi penanggulangan pencemaran
dan perusakan lingkungan

3.3. Melakukan penanggulangan pencemaran dan
perusakan lingkungan

*) Akhir Semester I Lomba Kebersihan Kelas dan Penataan Kelas

Kelas VI Semester 2

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR

4. Membiasakan kesiagaan
menghadapi bencana alam

4.1 Menjelaskan terjadinya bencana alam dan
penanggulangannya

4.2 Menunjukkan sikap empati terhadap orang
lain

4.3 Mendemonstrasikan cara penanggulangan
bencana alam ( misalnya : Tsunami )

5. Menerapkan teknologi
sederhana 5.1 Menjelaskan jenis-jenis teknologi sederhana

dalam pemeliharaan lingkungan, (misalnya :
mendaur ulang sampah organik menjadi
kompos)

5.2 Membuat hasil karya dengan pemanfaaan
teknologi sederhana dalam pemeliharaan
lingkungan

5.3 Menampilkan pameran hasil teknologi
sederhana di kelas / sekolah

*) Akhir Semester II Kegiatan Pameran Kelas/Sekolah, disesuaikan dengan kondisi sekolah


