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KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 

SEKOLAH DASAR KELAS III  

 

KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

A. Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang dianutnya 

1) Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

berupa bahasa Indonesia yang dikenal sebagai 

bahasa persatuan dan sarana belajar di tengah 

keberagaman bahasa daerah  

 

1.1 Menggunakan bahasa Indonesia di tengah keberagaman bahasa 

daerah/bahasa ibu untuk belajar mengenai keberadaan makhluk 

hidup, hidup sehat, benda dan sifatnya, energi dan perubahan, 

bumi dan alam semesta  

1.2 Mengikuti pelajaran yang menggunakan bahasa Indonesia 

mengenaikeberadaanmakhluk hidup, hidup sehat, benda dan 

sifatnya, energi dan perubahan, bumi dan alam semesta 

 

2) Meresapi keberadaan makhluk hidup, hidup sehat, 

benda dan sifatnya, energi dan perubahan, bumi 

dan alam semesta sebagai wujud keagungan 

Tuhan Yang Maha Esa  

 

 

 

 

 

 

2.1 Menunjukkan keingintahuan tentang keberadaan makhluk hidup, 

hidup sehat, benda dan sifatnya, energi dan perubahan, serta bumi 

dan alam semesta 

2.2 Bertanya tentang keberadaan makhluk hidup, hidup sehat, benda 

dan sifatnya, energi dan perubahan, serta bumi dan alam semesta 

2.3 Menegaskan pengetahuan tentang keberadaan makhluk hidup, 

hidup sehat, benda dan sifatnya, energi dan perubahan, serta bumi 

dan alam semesta 

 

3) Meresapi keberadaan alam dan lingkungan sosial 

sebagai wujud keagungan Tuhan Yang Maha Esa 

 

3.1 Menunjukkan keingintahuan tentang keberadaan alam dan 

lingkungan sosial  

3.2 Bertanya tentang keberadaan alam dan lingkungan sosial 

3.3 Menegaskan pengetahuan tentang keberadaan alam dan 

lingkungan sosial 

 

B. Memiliki perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinter- 

aksi dengan keluarga, teman, 

dan guru. 

1) Memiliki  kepedulian dan  tanggung jawab untuk 
memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa  
persatuan dan sarana belajar di tengah 
keberagaman bahasa daerah 
 

 

 

4.1 Menunjukkan sikap percaya diri menggunakan bahasa Indonesia 

selain bahasa daerah/bahasa ibu 

4.2 Menunjukkan sikap mengutamakanpenggunaan bahasa 

Indonesia selain bahasa daerah/bahasa ibu 
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2) Memiliki perilaku santun dan jujur yang tercermin 
pada kemampuan dasar memilih kata yang tepat 
untuk berinteraksi sosial sederhana dengan teman 
sekolah serta menyampaikan ungkapan fatis untuk 
berempati  

 

5.1    Menunjukkan kebiasaan menggunakan kata sapaan yang 

mencerminkan rasa senang/simpatik  

5.2    Menunjukkan kebiasaan memberikan ucapan selamat dengan 

memperlihatkan rasa senang 

5.3    Menunjukkan kebiasaan memberikan ucapan terima kasih 

dengan memperlihatkan rasa senang 

 

3) Memiliki kepedulian, kedisiplinan, dan rasa tanggung 
jawab terhadap makhluk hidup, hidup sehat, benda 
dan sifatnya, energi dan perubahan, bumi dan alam 
semesta 

 
 

6.1  Menunjukkan kebiasaan menjaga makhluk hidup, hidup sehat, 

benda dan sifatnya, energi dan perubahan, bumi, dan alam 

semesta 

6.2  Menunjukkan kebiasaan menjagamakhluk hidup, hidup sehat, 

benda dan sifatnya, energi dan perubahan, bumi dan alam 

semesta 

 

4) Memiliki rasa ingin tahu untuk menggali informasi 
melalui bertanya secara langsung kepada 
narasumber 

7.1  Menunjukkan keingintahuan tentang makhluk hidup, hidup sehat, 
benda dan sifatnya, energi dan perubahan, bumi dan alam 
semesta 

7.2 Mengajukan pertanyaan tentang makhluk hidup, hidup sehat, 

benda dan sifatnya, energi dan perubahan, bumi dan alam 

semesta 

7.3 Menegaskan pengetahuan tentang makhluk hidup, hidup sehat, 

benda dan sifatnya, energi dan perubahan, bumi dan alam 

semesta 

 

 

C.  Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, memba- 

ca] dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah dan 

di sekolah   

 

5) Memahami tata cara (prosedur) tentang hidup 

sehat,merawat hewan dan tumbuhan serta daur 

hidup hewan dengan bantuan guru atau teman 

dalam teks bahasa Indonesia yang dapat diisi 

dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 

pemahaman 

 

 

8.1   Menyusun secara sederhana (5--6 kalimat) tata cara 

(prosedur)hidup sehat, merawat hewa,  dan tumbuhanserta 

daur hidup hewan dengan tahapan yang benar dalam teks lisan 

dan tulis 

8.2    Menggunakan kohesi dan kalimat sederhana (5--6 kata) kata) 

dalam menyusun tata cara (prosedur) 

8.3    Menggunakan konjungsi waktu (urutan dan simultan) dan sebab 

akibat sederhana dengan benar  

8.4   Membuat secara  benar kata-kata yang berkaitan dengan  

prosedur  

8.5   Melafalkan secara tepat dan menuliskan secara benar kata dan 
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kelompok kata (2--3 kata)serta bunyi/huruf pembentuk kata dan 

kelompok kata bahasa Indonesia yang berkaitan dengan 

prosedur hidup sehat, merawat hewa,  dan tumbuhan 

 

6) Memahami dongeng yang berkaitan dengan alam 

dan lingkungan sosial dalam bentuk permainan 

peran dengan bantuan guru atau teman dalam teks 

bahasa Indonesia yang dapat diisi dengan kosakata 

bahasa daerah untuk membantu pemahaman 

 

9.1 Menyebutkan tokoh-tokoh dalam dongeng tentang alam dan 

lingkungan sosial 

9.2 Menyebutkan peran sosial tokoh-tokoh dalam dongeng tentang 

alam dan lingkungan sosial 

9.3 Mengungkapkan sikap terhadap tokoh-tokoh dalam dongeng 

tentangalam dan lingkungan sosial 

9.4  Meringkas dongeng tentang alam dan lingkungan sosial dengan 

bantuan pertanyaan yang terstruktur 

 

7) Memahami laporan informatif mengenai hasil 

observasi terhadap makhluk hidup, benda,energi 

dan perubahan iklim, bumi dan alam semesta 

dengan bantuan guru dan teman dalam teks bahasa 

Indonesia yang dapat diisi dengan kosakata bahasa 

daerah untuk membantu pemahaman 

 

 

 

10.1 Mendeskripsikan secara sederhana (5--6 kalimat) wujud, bagian 

(klasifikasi), fungsi , letak/habitat makhluk hidup, benda, energi 

dan perubahan iklim, bumi dan alam semesta dengan tahapan 

yang benar dalam teks lisan dan tulis 

10.2 Menggunakan kohesi dan kalimat sederhana (5--6 kata) dalam 

mendeskripsikan makhluk hidup, benda, energi,bumi dan alam 

sekitar   

10.3  Menggunakan konjungsi spasial dan penambahan sederhana 

dengan benar 

10.4  Membuat kata dan kelompok kata  deskriptif dan klasifikasi 

sederhana (2--3 kata)dengan benar dalam mendeskripsikan  

10.5  Melafalkan secara tepat dan menuliskan secara benar kata-kata 

deskriptif dan klasifikasi serta bunyi/huruf pembentuk kata bahasa 

Indonesia yang berkaitan dengan deskripsi makhluk hidup, 

benda, energi,bumi dan alam sekitar 

 

 11)  Memahami surat pribadi mengenai perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta permasalahan sosial di daerah dengan 

bantuan guru dan teman dalam teks bahasa 

Indonesia 

11.1 Menulis surat pribadi sederhana (5--7 kalimat) mengenaikeluhan 

tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi dengan tahapan yang benar 

11.2 Menulis surat pribadi sederhana (5--7 kalimat) mengenaikeluhan 

tentang permasalahan sosial di daerah dengan tahapan yang 

benar 

11.3 Membuat bagian-bagian pokok surat (tanggal, alamat, pembuka, 
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isi, dan penutup) dengan format yang tepat dan bahasa yang baik 

dan benar 

 

 

D. Menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas dan 

logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia 

12) Menerapkan tata cara(prosedur) tentang hidup 

sehat, merawat hewan dan tumbuhan serta daur 

hidup hewan) secara mandiri dalam teks bahasa 

Indonesia yang dapat diisi dengan kosakata bahasa 

daerah untuk membantu pembuatan prosedur 

 

 

 

 

 

12.1 Menyusun teks prosedur  lisan sederhana (5-6kalimat) tentang 

hidup sehat,merawat hewan dantumbuhanserta daur hidup 

hewan dengan bantuan media (gambar, diagram, dan video) 

12.2 Menyusun teks prosedur tulissederhana (5-6 kalimat) tentang 

hidup sehat,merawat hewan dantumbuhanserta daur hidup 

hewan dengan bantuan media (gambar, diagram, dan video) 

12.3 Mempublikasikan teks prosedur sederhana (5-6 kalimat) pada 

majalah dinding 

 

 

13) Menyajikandongeng yang berkaitan dengan alam 

dan lingkungan sosial dalam bentuk permainan 

peran dalam teks bahasa Indonesia yang dapat diisi 

dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 

penyajian 

13.1 Bermain peran sesuai dengan tokoh dongeng tentang alam dan 

lingkungan sosial dengan bantuan media (gambar, diagram, dan 

video) 

13.2  Mendongeng  ringkas tentang alam dan lingkungan sosial dengan 

bantuan media (gambar, diagram, dan video) 

 

14) Membuat laporan informatifhasil observasi 

terhadap makhluk hidup, benda, energi dan 

perubahan iklim, serta bumi dan alam semesta 

dengan bantuankosakata bahasa ibu secara mandiri 

dalam teks bahasa Indonesia yang dapat diisi 

dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 

pembuatan laporan 

 

 

14.1 Menyusundan membanca nyaring laporan informatif  lisan  

sederhana (5--6kalimat) mengenai hasil observasi terhadap 

makhluk hidup, benda energi dan perubahan iklim, serta bumi 

dan alam semesta menjadi teks laporan sederhana 

14.2 Menyusun laporan informatif  tulis sederhana (5-6 kalimat) 

mengenai hasil observasi terhadap makhluk hidup, benda energi 

dan perubahan, serta bumi dan alam semesta dengan 

bantuankosakata bahasa ibumenjadi teks laporan sederhana 

14.3 Mempublikasikan laporan informatif  tulis sederhana (5-6 

kalimat) mengenai hasil observasi terhadap makhluk hidup, 

benda energi dan perubahan, serta bumi dan alam semesta pada 

majalah dinding 
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 15)  Memahami surat pribadi mengenai perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta permasalahan sosial di daerah secara 

mandiri dalam teks bahasa Indonesia 

15.1 Menulis surat pribadi sederhana (5--7 kalimat) mengenaikeluhan 

tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi dengan tahapan yang benar 

15.2 Menulis surat pribadi sederhana (5--7 kalimat) mengenaikeluhan 

tentang permasalahan sosial di daerah dengan tahapan yang 

benar 
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