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KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 

SEKOLAH DASAR KELAS V  

 

 

KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

A. Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang dianutnya 

1) Meresapimakna anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

berupa bahasa Indonesia yang diakui sebagai 

sarana yang lebih unggul daripada bahasa lain 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan  

 

1.1  Menggunakan bahasa Indonesia di tengah keberagaman 

bahasa daerahuntuk belajar mengenai sejarah pada masa 

Hindu-Budha dan Islam di Indonesia, jenis-jenis usaha dan 

kegiatan ekonomi,  makanan dan kesehatan, serta proses daur 

air dan kegiatan manusia 

1.2  Mengikuti dengan kemauan sendiri pelajaran yang menggunakan 

bahasa Indonesia mengenaimengenai sejarah pada masa Hindu-

Budha dan Islam di Indonesia, jenis-jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi,  makanan dan kesehatan, serta proses daur air dan 

kegiatan manusia 

 

2) Mengakui, mensyukuri, dan menyikapi secara arif 

keberadaan proses kehidupan manusia, hewan, dan 

tumbuhan sebagai anugerah Tuhan YANG MAHA 

ESA 

 

2.1 Menunjukkan ungkapan rasa menikmati ataskeberadaan proses 

kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan 

2.2 Bertanya untuk menggali keberadaan proses kehidupan manusia, 

hewan, dan tumbuhan 

2.3 Menegaskan pengetahuan tentang keberadaan proses kehidupan 

manusia, hewan, dan tumbuhan 

 

3) Mengakui, mensyukuri, dan menyikapi secara arif 

keberadaan struktur dan sifat benda sebagai 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

 

3.1 Menunjukkan ungkapan rasa menikmati ataskeberadaan struktur 

dan sifat benda 

3.2 Bertanya untuk menggali keberadaan struktur dan sifat benda 

3.3 Menegaskan pengetahuan tentang keberadaan struktur dan sifat 

benda 

 

4) Mengakui, mensyukuri, dan menyikapi secara arif 

keberadaan bumi, matahari, dan sumber daya alam 

sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa 

 

4.1 Menunjukkan ungkapan rasa menikmati ataskeberadaan bumi, 

matahari, dan sumber daya alam 

4.2 Bertanya untuk menggali keberadaan bumi, matahari, dan sumber 

daya alam 

4.3 Menegaskan pengetahuan tentang keberadaan bumi, matahari, 

dan sumber daya alam 
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5) Mengakui, mensyukuri, dan menyikapi secara arif 

keragaman suku bangsa dan komunikasi dalam 

kegiatan ekonomi sebagai anugerah Tuhan yang 

Maha Esa 

 

 

5.1 Menunjukkan ungkapan rasa menikmati ataskeragaman suku 

bangsa dan komunikasi dalam kegiatan ekonomi 

5.2 Bertanya untuk menggali keragaman suku bangsa dan komunikasi 

dalam kegiatan ekonomi 

5.3 Menegaskan pengetahuan tentang keragaman suku bangsa dan 

komunikasi dalam kegiatan ekonomi 

 

B. Memiliki perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, 

teman, dan guru. 

6) Memiliki kesetiaan dan kebanggaan terhadap 

penggunaan bahasa Indonesia untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan  

6.1 Menunjukkan sikap percaya diri menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa ilmu pengetahuan  

6.2 Menunjukkan sikap mengutamakanpenggunaanbahasa 

Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan 

 

7) Memiliki perilaku dan sikap arif atas keberadaan 

proses kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan 

sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa 

 

 

7.1   Menunjukkan kebiasaan menghargai keberadaan proses 

kehidupan manusia 

7.2 Menunjukkan kebiasaan menghargai keberadaan proses 

kehidupan hewan 

7.3 Menunjukkan kebiasaan menghargai keberadaan proses 

kehidupan tumbuhan 

 

8) Memiliki perilaku dan sikap arif atas keberadaan 

struktur dan sifat benda sebagai anugerah Tuhan 

yang Maha Esa 

 

 

8.1   Menunjukkan kebiasaan menghargai keberadaan struktur  

8.2 Menunjukkan kebiasaan menghargai sifat benda 

 

9) Memiliki perilaku dan sikap arif atas keberadaan 

bumi, matahari, dan sumber daya alam sebagai 

anugerah Tuhan yang Maha Esa 

 

9.1   Menunjukkan kebiasaan menghargai keberadaan bumi 

9.2 Menunjukkan kebiasaan menghargai keberadaan matahari 

9.3   Menunjukkan kebiasaan menghargai keberadaan sumber daya 

alam 

 

C. Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, membaca] 

dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, 

10) Memahami cerita sejarah mengenai perkembangan 

agama dan kerajaan  Hindu-Budha dan Islam di 

Indonesia dengan bantuan guru dan temandalam 

teks bahasa Indonesia dengan kosakata baku 

10.1 Menceritakan secara sederhana (7--10 kalimat) secara lisan dan 

tulis perkembangan agama dan kerajaan Hindu-Budha dan Islam 

di Indonesia dengan tahapan yang benar 

10.2 Menggunakan kohesi dan kalimat sederhana (7--10 kata) dengan 

pemarkah keterangan waktu dan tempat (marked themes) dalam 
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makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah dan 

di sekolah   

menceritakan sejarah 

10.3 Menggunakan konjungsi waktu (urutan, simultan)  dan sebab 

akibat sederhana dengan benar 

10.4 Membuat kata dan kelompok kata  mengenai fakta dan pendapat 

sederhana (2--3 kata) yang digunakan dalam bercerita 

10.5 Melafalkan dan menulis kata-kata yang digunakan dalam 

bercerita dengan nyaring dan benar 

 

11) Memahami laporan buku tentang makanan dan  

rantai makanan serta kesehatan dengan bantuan 

guru dan teman dalam teks bahasa Indonesia 

dengan kosakata baku 

11.1 Membuat laporan sederhana (7--10 kalimat) dari buku tentang 

makanan dan rantai makanan serta kesehatan dengan tahapan 

yang benar 

11.2 Menggunakan kohesi dan kalimat sederhana (7-10kata) 

dalammendeskripsikan makanan rantai makanan serta dan 

kesehatan 

11.3 Menggunakan konjungsi spasial danpenambahan sederhana 

dengan benar 

11.4 Membuat kata dan kelompok kata  deskriptif danklasifikasi 

sederhana (2-3 kata) dengan benar dalam mendeskripsikan  

11.5 Melafalkan dan menuliskan kata-kata deskriptif dan klasifikasi 

dengan nyaring dan benar 

 

12) Memahami penjelasan tentang proses daur air dan 

kegiatan manusia yang mempengaruhinya dengan 

bantuan guru dan teman dalam teks bahasa 

Indonesia dengan kosakata baku 

12.1  Membuat penjelasan lisan dan tulis sederhana (7-10 kalimat) 

tentang proses daur air dan kegiatan manusia yang 

mempengaruhinya dengan tahapan yang benar 

12.2 Menggunakan kohesi dan kalimat sederhana (7-10 kata) dalam 

menjelaskan proses daur air dan kegiatan manusia yang 

mempengaruhinya 

12.3 Menggunakan konjungsi waktu (urutan dan simultan) dan sebab-

akibat sederhana dengan benar 

12.4 Membuat kata dan kelompok kata fakta dan logikasederhana (2-3 

kata) dengan benar dalammenjelaskan 

12.5 Melafalkan dan menuliskan kata-kata fakta dan logika dengan 

nyaring dan benar 
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 13) Memahami pantun dan syair mengenai bencana 

alam dan keseimbangan ekosistem serta kehidupan 

berbangsa dan bernegara dengan bantuan guru dan 

teman dalam teks bahasa Indonesia dengan 

kosakata baku 

13.1 Menulis pantun dan syair mengenai bencana alam dan 

keseimbangan ekosistem serta kehidupan berbangsa dan 

bernegara 

13.2 Melantunkan pantun dan syair mengenai bencana alam dan 

keseimbangan ekosistem serta kehidupan berbangsa dan 

bernegara 

13.3 Membuat baris dan bait pantun dan syair dengan rima yang 

indah 

13.4 Membuat ekspresi (metafor, personifikasi, dll.) dengan tepat dan 

indah 

13.5 Membuat kata-kata dan kelompok kata yang sesuai dengan 

ekspresinya 

13.6 Melafalkan dan menulis kata-kata yang sesuai dengan 

ekspresinya 

 

 14) Memahami paparan iklan mengenai ekspor impor  

sebagai kegiatan ekonomi antarbangsa dengan 

bantuan guru dan teman dalam teks bahasa 

Indonesia dengan kosakata baku 

14.1 Menulis iklan mengenai ekspor impor  sebagai kegiatan ekonomi 

antarbangsa (10-12 kalimat) dengan tahapan yang benar 

14.2 Menggunakan kohesi serta kalimat deskriptif dan persuasif 

14.3 Menggunakan konjungsi penambahan sebab akibat dengan 

benar  

14.4 Membuat kata dan kelompok kata deskriptif dan persuasif (2-3 

kata) 

14.5 Melafalkan dan menulis kata-kata deskriptif dan persuasif dalam 

iklan 

 

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 

15) Menyajikan cerita sejarah mengenai perkembangan 

agama dan kerajaan Hindu-Budha dan Islam di 

Indonesia secara mandiri dalam teks bahasa 

Indonesia dengan kosakata baku 

15.1 Menceritakan secara sederhana (7-10 kalimat) secara lisan 

tentang fiksi sejarah pada masa Hindu-Budha dan Islam di 

Indonesia dengan tahapan yang benar 

15.2 Menulis secara sederhana (7-10 kalimat) secara tulis tentang fiksi 

sejarah pada masa Hindu-Budha dan Islam di Indonesia dengan 

tahapan yang benar 

 

16) Membuat laporan buku tentang makanan dan rantai 

makanan serta kesehatan secara mandiri dalam teks 

bahasa Indonesia dengan kosakata baku 

16.1 Menulis laporan sederhana (7-10 kalimat) dari buku tentang 

makanan dan rantai makanan serta kesehatan dengan tahapan 

yang benar 
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16.2 Mempublikasikan laporan sederhana (7-10 kalimat) dari buku 

tentang makanan dan kesehatan rantai makanan serta dengan 

tahapan yang benar di majalah dinding 

 

17) Memberikan penjelasan tentang proses daur air dan 

kegiatan manusia yang mempengaruhinya secara 

mandiri dalam teks bahasa Indonesia dengan 

kosakata baku 

17.1  Membuat penjelasan lisan sederhana (7-10 kalimat) tentang 

proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya 

dengan tahapan yang benar 

17.2 Membuat penjelasan tulis sederhana (7-10 kalimat) tentang 

proses daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya 

dengan tahapan yang benar 

17.3 Mempublikasikan penjelasan lisan sederhana (7-10 kalimat) 

tentang proses daur air dan kegiatan manusia yang 

mempengaruhinya dengan tahapan yang benar di majalah 

dinding 

 

18)  Menyajikan pantun dan syair mengenai bencana 
alamdan keseimbangan ekosistem serta kehidupan 
berbangsa dan bernegara secara mandiri dengan 
kosakata baku 

 

18.1 Menulis pantun dan syair mengenai bencana alamdan 

keseimbangan ekosistem serta kehidupan berbangsa dan 

bernegara 

18.2 Melantunkan pantun dan syair mengenai bencana alamdan 

keseimbangan ekosistem serta kehidupan berbangsa dan 

bernegara 

18.3 Memublikasikan pantun dan syair mengenai keseimbangan 

ekosistem dan kehidupan berbangsa dan bernegara di majalah 

dinding 
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19) Menyajikan paparan iklan mengenai ekspor impor  

sebagai kegiatan ekonomi antarbangsa secara 

mandiri dengan kosakata baku 

19.1 Menulis iklan mengenai ekspor impor  sebagai kegiatan ekonomi 

antarbangsa (10-12 kalimat) dengan tahapan yang benar 

19.2 Memublikasikan iklan mengenai ekspor impor  sebagai kegiatan 

ekonomi antarbangsa (10--12 kalimat) dengan tahapan yang 

benar di majalah dinding 
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