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KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 

SEKOLAH DASAR KELAS II  
 

KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

A. Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang dianutnya 

1) Menerima  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 untuk belajar mengenai keberadaankeluarga 

serta penciptaan hewan dan tumbuhan 

1.2 Mengikuti pelajaran yang menggunakan bahasa Indonesia 

mengenai keberadaankeluarga serta penciptaan hewan dan 

tumbuhan 

2) Menerima keberadaan keluarga serta penciptaan 

hewan dan tumbuhan sebagai wujud keagungan 

Tuhan Yang Maha Esa 

 

 

2.1 Menunjukkan keingintahuan tentang keberadaankeluarga serta 

penciptaan hewan dan tumbuhan  

2.2 Menanyakan keberadaankeluarga serta penciptaan hewan dan 

tumbuhan  

2.3 Menegaskanpengetahuan tentang keberadaankeluarga serta 

penciptaan hewan dan tumbuhan  

B. Memiliki perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, 

teman, dan guru. 

3)  Memiliki  kepedulian dan  tanggung jawab untuk 
memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa  
persatuan dan sarana belajar 

 

 

3.1 Memperlihatkan sikap percaya diri menggunakan bahasa 

Indonesia selain bahasa daerah/bahasa ibu 

3.2 Memperlihatkan sikap bangga menggunakan bahasa Indonesia 

selain bahasa daerah/bahasa ibu 

 

4)  Memiliki perilaku santun dan jujur yang tercermin 
dalam kemampuan dasar memilih kata yang tepat  
untuk merujuk anggota keluarga serta 
menyampaikan ungkapan fatis untuk memuji dan 
bersimpati   

 
 

4.1 Menunjukkan  kebiasaan menggunakan ungkapan fatis untuk 

memuji dan bersimpati dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa 

daerah/bahasa ibu 

4.2 Menunjukkan kebiasaan menggunakan ungkapan kekerabatan 

keluarga untuk memuji dan bersimpati dalam bahasa Indonesia 

dan/atau bahasa daerah/bahasa ibu  

 5) Memiliki kepedulian, kedisiplinan, dan rasa tanggung 

jawab terhadap keluarga, hewan, dan tumbuhan 

 

 

 

 

 

5.1    Menunjukkan sikap peduli, disiplin, dan tanggung jawab menjaga 

tubuh agar sehat dan bugar  

5.2    Menunjukkan sikap peduli, disiplin, dan tanggung jawab menjaga 

lingkungan agar sehat dan lestari 

5.3    Menunjukkan sikap peduli, disiplin, dan tanggung jawab menjaga 

benda menurut sifat-sifatnya agar tidak rusak dan 

membahayakan 
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6) Memiliki rasa ingin tahu untuk mencari informasi 

sederhana melalui bertanya secara langsung 

kepada teman, guru, dan tetangga 

 

6.1   Menunjukkan keingintahuan tentang hewan dan tumbuhan, 
keberadaan anggota keluarga dandokumen serta koleksi benda 
berharga milik keluarga 

6.2 Mengajukan pertanyaan tentang hewan dan tumbuhan, 

keberadaan anggota keluarga dan dokumen serta koleksi benda 

berharga milik keluarga 

6.3 Menegaskanpengetahuan tentang hewan dan tumbuhan, 

keberadaan anggota keluarga dan dokumen serta koleksi benda 

berharga milik keluarga 

 

C. Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, membaca] 

dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah dan 

di sekolah   

7) Memahami buku harian tentang keberadaan 

anggota keluarga dandokumen dengan bantuan 

guru atau teman dalam teks bahasa Indonesia yang 

dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 

membantu pemahaman 

 

7.1  Mendeskripsikan secara sederhana (4--5 kalimat) anggota 

keluarga, pekerjaannya , danjumlahnya dengan tahapan yang 

benar dalam teks lisan dan tulis 

7.2   Mendeskripsikan secara sederhana (4--5 kalimat)  dokumen 

rumah dan sekolah , fungsi dan  letak/tempat dan jumlahnya 

dengan tahapan yang benar dalam teks lisan dan tulis 

7.3    Menggunakan kohesi dan kalimat sederhana (4--5 kata) dalam 

mendeskripsikan anggota keluarga dan dokumen di sekitar  

7.4    Menggunakan konjungsi spasial dan penambahan sederhana 

dengan benar 

7.5    Membuat kata dankelompokkata (dua kata) deskriptif sederhana 

dengan benar dalam mendeskripsikan anggota keluarga 

dandokumen di sekitar 

7.6   Melafalkan secara tepat dan menuliskan secara benar kata-kata  

fakta dan opini serta bunyi/huruf pembentuk katabahasa 

Indonesia yang berkaitan dengan  deskripsianggota keluarga 

dandokumen di sekitar 

8) Memahami teks laporan sederhana tentang alam 

sekitar,hewan, dan tumbuhanserta 

jumlahnyadengan bantuan guru atau teman dalam 

teks bahasa Indonesia yang dapat diisi dengan 

kosakata bahasa daerah untuk membantu 

pemahaman 

 

8.1  Mendeskripsikan  secara sederhana (4--5 kalimat) wujud, bagian, 

bagian (klasifikasi), dan fungsi alam sekitar, serta tempat/letak 

nya  dengan tahapan yang benar dalam teks lisan dan tulis 

8.2   Mendeskripsikan secara sederhana (4--5 kalimat) wujud, bagian 

(klasifikasi), dan fungsi hewan dan tumbuhan, letak/tempat dan 

jumlah benda dengan tahapan yang benar dalam teks lisan dan 

tulis 

8.3    Menggunakan kohesi dan kalimat sederhana (4--5 kata) dalam 

mendeskripsikan alam sekitar, hewan , dan tumbuhan di sekitar  

8.4    Menggunakan konjungsi spasial dan penambahan sederhana 
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dengan benar 

8.5    Membuat kata dankelompok kata deskriptif danklasifikasi (dua 

kata) sederhana dengan benar dalam mendeskripsikan alam 

sekitar, hewan dantumbuhan  di sekitar 

8.6   Melafalkan secara tepat dan menuliskan secara benar kata-kata 

deskriptif dan bunyi/huruf pembentuk kata bahasa Indonesia yang 

berkaitan dengan deskripsi alam sekitar, hewan, dan tumbuhan 

serta jumlahnya 

9) Memahami cerita narasi sederhana tentang 

kegiatan dan bermain di lingkungan dengan 

bantuan guru atau teman dalam teks bahasa 

Indonesia yang dapat diisi dengan kosakata bahasa 

daerah untuk membantu pemahaman 

 

9.1   Menceritakan secara sederhana (4--5 kalimat) ihwal kegiatan dan 

bermain di lingkungan dengan tahapan yang benar dalam teks 

lisan dan tulis 

9.2   Menggunakan kohesi dan kalimat sederhana (4--5 kata) 

dalambercerita. 

9.3   Menggunakan konjungsi waktu (urutan, simultan)  dan sebab 

akibat sederhana dengan benar 

9.4   Membuat kata dankelompokkata  mengenai fakta dan pendapat 

sederhana yang digunakan dalam bercerita 

9.5   Melafalkan secara tepat dan menuliskan secara benar kata-

katadan bunyi/huruf pembentuk katabahasa Indonesia yang 

berkaitan denganihwal kegiatan dan bermain di lingkungan 

10)Memahami lirik puisidalam bentuk lirik lagu yang 

berkaitan dengan alam dan keluarga dengan 

bantuan guru atau teman dalam teks bahasa 

Indonesia yang dapat diisi dengan kosakata bahasa 

daerah untuk membantu pemahaman 

10.1 Menyanyikan lagu mengnai alam dan keluarga. 

10.2 Melafalkan secara tepat dan menuliskan secara benar kata-

katadan bunyi/huruf pembentuk katabahasa Indonesia yang 

berkaitan denganihwal alam dan keluarga  

 

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 

11) Mendeskripsikan secara lisan dan tulis buku harian 

tentang keberadaan anggota keluarga 

dandokumen  secara mandiri dalam teks bahasa 

Indonesia yang dapat diisi dengan kosakata bahasa 

daerah untuk membantu pendeskripsian 

 

 

11.1 Menyusun dan membaca nyaring teks lisan buku harian 

sederhana (4--5 kalimat)  yang berkaitan dengan keberadaan 

anggota keluarga dandokumendengan bantuan media (gambar, 

diagram, dan video) 

11.2 Menyusun teks tulis buku harian tulis sederhana (4--5 kalimat) 

yang berkaitan dengan keberadaan anggota keluarga 

dandokumendengan bantuan media (gambar, diagram, dan 

video) 

12) Menyajikan laporan sederhana tentang alam 
sekitar,hewan, dan tumbuhanserta jumlahnya 
secara mandiri dalam teks bahasa Indonesia yang 
dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 
membantu penyajian 

12.1 Menyusun dan membaca nyaring teks lisan laporan sederhana 

(4--5kalimat) yang berkaitan dengan alam sekitar,hewan, dan 

tumbuhanserta jumlahnyadengan bantuan media (gambar, 

diagram, dan video) 
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 12.2 Menyusun teks tulis laporan sederhana (4-5 kalimat) yang 

berkaitan dengan alam sekitar,hewan, dan tumbuhanserta 

jumlahnyadengan bantuan media (gambar, diagram, dan video) 

12.3 Mempublikasikan teks tulis laporan (4-5 kalimat) 

sederhanayang berkaitan dengan alam sekitar,hewan, dan 

tumbuhanserta jumlahnyadi majalah dinding 

 

13)  Menyajikan cerita narasi sederhana tentang ihwal 

kegiata dan bermain di lingkungan secara 

mandiri dalam teks bahasa Indonesia yang dapat 

diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 

membantu penyajian 

 

13.1 Menyusun dan membaca nyaring teks narasi lisansederhana 

(4-5 kalimat) yang berkaitan dengan kegiatanku dan bermain di 

lingkungankudengan bantuan media (gambar, diagram, dan 

video) 

13.2 Menyusun teks narasi tulissederhana (4--5 kalimat) yang 

berkaitan dengan kegiatanku dan bermain di 

lingkungankudengan bantuan media (gambar, diagram, dan 

video) 

13.3 Mempublikasikan teks narasi tulissederhana (4-5 kalimat) yang 

berkaitan dengan kegiatanku dan bermain di lingkungankudi 

majalah dinding 

 

 14) Menyajikanlirik puisidalam bentuk lirik lagu yang 
berkaitan dengan ihwal alam dan keluarga 
secaramandiri dalam teks bahasa Indonesia yang 
dapat didisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 
membantu penyajian 

14.1 Menyanyikan lirik puisidalam bentuk lirik lagu yang berkaitan 

dengan ihwal alam dan keluarga 
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