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A. KISI-KISI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M) SD/MI 
 
1.  BAHASAINDONESIASD/MI 
 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

1. Membaca 
Membacaberbagaiteks 
nonsastraberupateks 
sederhana,laporan, 
pengumuman,petunjuk 
pemakaian,ringkasan, 
makna kata,danrubrik 
khusus,sertaberbagaik
arya 
sastraberupapuisi, 
dongeng,ceritaanak,d
an dramaanak. 

Disajikanteksbacaan3–4paragraf,siswadapat: 
•menjawabpertanyaandengankatatanya: 

apa/siapa/bagaimana/mengapa(untuk 
dua soal) 

•membuatkalimattanyasesuaidenganisisalahsatu
paragraf 

•menentukanidepokoksalahsatuparagraf 
•menentukankalimatyangsesuaidengansalahsatu
paragraf. 

Disajikanpetunjukpenggunaanobat,siswadapat
menjelaskan 
penggunaanobatsesuaidengantingkatanumur. 

Disajikanpetunjukpenggunaansebuahproduky
angdiacak, 
siswadapatmengurutkandengansusunanyangt
epat. Disajikanrubrikkhusussuratpembaca,si
swadapat 
menentukankalimatsarandengantepat. 

Disajikancuplikanpengumuman,siswadapat
menentukan isinya. 

Disajikanteksdrama,siswadapat: 
•menentukantokohutama 
•menentukanlatar 
•menentukanamanatnya. 

Disajikanparagrafyangterdiriatas4kalimat,sis
wadapat menentukankalimatutamanya. 

Disajikantekspercakapan,siswadapatmenyimpulk
anisinya. 



 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

Disajikansebuahparagraf,siswadapat: 
•menyusunpernyataanyangsesuai 

denganisiparagraf 
•mengartikansalahsatukatasulitdalamkalimat. 
•Menentukanantonimsalahsatukatayangterdap

atdidalam paragraf. 

Siswadapatmenentukanperibahasasesuaiden
ganilustrasi yangdisajikan. 

Siswadapatmenentukanungkapansesuaidenganil
ustrasiyang disajikan. 
Disajikanpantun,siswadapatmenentukanp
esanyang terkandungdidalamnya. 

Disajikanduateks,siswadapatmenentukanpersam
aannya 
Disajikanjadwalperjalananbeberapakendara
anberbagai jurusan,siswadapat: 
•membuatpernyataansesuaidenganisijadwal 
•menentukankendaraantertentuyangtepatses

uaidengan tujuan 
Disajikanpuisi,siswadapatmenentukanisi/ma
ksudyang terkandungdidalamnya. 

Disajikancuplikanceritaanak,siswadapatmen
yimpulkan isinya. 
Disajikancuplikanlaporan,siswadapat: 
•menentukanisinya 
•memperbaikikalimatyangsalahstrukturnya. 

Disajikanpercakapanduaatautigaorang,si
swadapat menentukantopiknya. 

Disajikantekssatuparagraf,siswadapat: 
•menentukanringkasannya 
•menentukantemanya 
•menentukanpesanyangterkandungdidalamnya. 

Disajikantekspuisipendek,siswadapat: 
•menentukanpernyataansesuaidenganisipuisi 
•menentukanmaknakatapadapuisiyangdisajikan. 
 
 
 
 
 
 

  



 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

2. Menulis 
Mengungkapkanpikira
n, 
perasaan,daninformasi 
dalambentukkarangan 
sederhana,petunjuk 
pemakaian,surat, 
pengumuman,dialog, 
formulir,tekspidato, 
laporan,danringkasan 
denganmenggunakanej
aan 
danpilihankatayangtep
at; 
menulisberbagaikarya 
sastrauntukanakberbe
ntuk 
cerita,puisi,parafrase,d
an pantun 

Disajikanpetunjukcaramembuatsesuatuyangdi
acak,siswa 
dapatmengurutkansehinggamenjadisebuahpet
unjukyang runtut. 
•Disajikanempatkalimatyangdisusunsecaraac

ak,siswa 
dapatmengurutkansehinggamenjadiparagra
fyangpadu. 

•Disajikanduakalimattunggal,siswadapatmengg
abungkan dengankatahubungyangtepat. 

•Disajikankalimatrumpang,siswadapatmelengk
apidengan katahubungyangtepatpenulisan. 

Disajikansuratundangansuatukegiatanyangbel
umlengkap, 
siswadapatmelengkapidengankalimatefektifyang
tepat. Siswadapatmenentukantandabacapadakalimat
suratyang disajikan. 
Disajikancuplikanpengumumanyangbelumleng
kap,siswa 
dapatmelengkapidenganpilihankatayangtepat. 
Disajikandialogantaraduaatautigaorangyangbe
lum 
lengkap,siswadapatmelengkapidengankalimaty
angtepat. Disajikanformulirdanilustasi,siswadapatm
elengkapi 
formulirsesuaidenganilustrasiyangdisajika
n. Disajikantekspidatoyangbelumlengkap,siswadapa
t: 
•melengkapidengankalimatajakanyangtepat 
•memperbaikikalimatyangejaannyasalah. 

Disajikansuratresmiyangdi 
dalamnyaterdapatkatayang 
tidaktepat,siswadapatmemperbaikinyadenga
nkata yang sesuaiorangyangdituju. 

Disajikancuplikanlaporan,siswadapatmembet
ulkanejaan yangsalah. 

Disajikanlaporanyangdirumpangkan,sis
wadapat 
melengkapinyadengankalimatyangtepat
. Disajikansebuahpantunyangbelumlengkap,si
swadapat 
melengkapidengankalimatyangtepat. 



 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

Disajikangambarkegiatan,siswadapatmenyus
unsebuah 
paragrafyangsesuaidenganmaksudgambar. 

Disajikanparagrafrumpang,siswadapatmelengk
apidengan kalimatyangtepat. 

 

 
  



 

2.  MATEMATIKASD/MI 
 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

1. Memahamikonsepdano
perasi 
hitungbilanganbulatser
tadapat 
menggunakannyadalam
kehidupan sehari-hari 

Siswadapatmenentukanhasiloperasihitungcamp
uran bilangancacah 
Siswadapatmenyelesaikansoalceritayangberkai
tan 
denganoperasihitungcampuranbilangancacah Siswadapatmenentukanhasiloperasihitungcamp
uran bilanganbulat 

Memahamikonsepdanop
erasi 
hitungbilanganpecahan
sertadapat 
menggunakannyadalam
kehidupan sehari-hari. 

Siswadapatmenyelesaikansoalceritayangberkai
tan 
denganpenjumlahandanpenguranganpecahan 

Siswadapatmenentukanhasiloperasihitungperk
alian danpembagianberbagaibentukpecahan 

Siswadapatmenyelesaikansoalceritasederhanay
ang berkaitandenganskalaatauperbandingan 

Siswadapatmenentukanurutanberbagaibentukpe
cahan daribesarkekecilatausebaliknya 

Memahamidanmen
ggunakan 
faktordankelipatan
dalam 
pemecahanmasalah 

SiswadapatmenentukanKPKatauFPBdaridu
a bilangandalambentukfaktorisasinya 

SiswadapatmenentukanFPBatauKPKdaritigabu
ah bilangandua-angka 

Siswadapatmenyelesaikansoalceritayangberkai
tan denganKPK 
Siswadapatmenyelesaikansoalceritayangberkai
tan denganFPB 

Memahamikonsepda
n operasi hitung 
bilanganberpangkatd
an 
penarikanakarpangk
at2atau3 

Siswadapatmenentukanhasiloperasihitung 
penjumlahanataupenguranganbilanganpangk
atdua 

Siswadapatmenentukanhasilpenarikanakarpan
gkat tigadarisuatubilanganpangkattiga 

Siswadapatpenyelesaikanmasalahyangberka
itan denganpenarikanakarpangkattiga 

2. Memahamikonsepukur
anwaktu, 
panjang,berat,panjang,l
uas,debit, 

Siswadapatmenentukanhasilpenjumlahandan 
pengurangansatuanwaktuatausatuanpanjang
yang disajikandalamsoalceritasederhana. 



 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

volume,dankonsepjarak
dan 
kecepatansertapenggun
aannya 
dalampemecahanmasal
ah. 

Siswadapatmenyelesaikanpermasalahanyangberk
aitan dengansatuandebitatausatuanvolume. 

Siswadapatmenentukanpenyelesaianmasalah
yang 
berkaitandengansatuanberatatausatuanluas. 
Siswadapatmenyelesaikansoalceritasederhanay
ang 
berkaitandenganjarak,kecepatan,danwaktu. 

3. Memahamikonsep,sifatd
anunsur- 
unsurbangundatar,serta
hubungan 
antarbangun,dandapat 
menggunakannyadalam
pemecahan masalah 

Siswadapatmenentukanbentukbangundatar
dari beberapasifat-
sifatbangunyangdisajikanatau sebaliknya. 
Siswadapatmenentukanhasilpencerminandariga
mbar suatubangundataryangdisajikan. 

Siswadapatmenentukanunsur-
unsuryangadapada 
bangunruangyangdisajikan(titiksudut,sisi,ata
u rusuk). Siswadapatmenentukansatupasangbangunyangs
ama 
dansebangundaribeberapagambaryangdisajikan. 

Siswadapatmenentukanjaring-
jaringsuatubangun ruang. 

 Memahamikonsepluasba
ngundatar 
sederhanadanmengguna
kannya 
dalampemecahanmasala
h 

Disajikangambarbangundatardenganukurany
ang 
ditentukansiswadapatmenghitungluasnya. 

Siswadapatmenentukanluasgabunganatauirisa
ndari duabangundatarsederhana. 

Siswadapatmenentukanluasbagianlingkaran(m
isal setengahlingkaran). 

Memahamikonsepvolum
ebangun 
ruangsederhanadan 
menggunakannyadalam
pemecahan masalah 

Siswadapatmenyelesaikansoalceritayangberkai
tan denganvolumekubusataubalok. 
Siswadapatmenentukanvolumeprismasegitiga
dari suatugambaryangukurannyadiketahui. 

Siswadapatmenentukanvolumetabungdarisu
atu gambartabungyangukurannyadiketahui. 

4. Memahamikonsepkoordi
natuntuk 
menentukanletakbenda
dan 
menggunakannyadalam
pemecahan masalah 

Diberikanbeberapatitikpadabidangkoordinat,si
swa dapatmenentukankoordinatsalahsatutitik. 

5. Mamahamikonseppeng
umpulan 

Siswadapatmenentukanbanyakdatadarisuatuga
mbar 
diagrambatangyangdisajikan(terbanyak,terenda
h selisih). 



 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

danpenyajiandataserta 
menerapkannyadalam
pemecahan masalah 

Siswadapatmenentukanbanyakdatapadadiagram 
lingkaranyangdisajikan(datadaripersentaseataub
esar suduttertentu). 
Siswadapatmenentukandiagrambatangdaridatay
ang disajikandalambentuktabel. 

Siswadapatmenentukansalahsatuunsurdaridata
yang 
disajikandalambentukdiagrambatangataulingkar
an. Menyelesaikan

masalah 
yangberkaitand
engan data 

Siswadapatmenentukannilairata-
ratadarisekumpulan data(rentangbanyakdata6–
10data). 
Siswadapatmenentukannilairata-
ratadaridata 
berbentuktabel(banyakdatakurangdari20dat
a). Siswadapatmenghitungnilairata-
ratadarisajiandata berbentukdiagrambatang. 

Siswadapatmenentukannilaimediandarisekump
ulan datatunggalyangdisajikan. 

Siswadapatmenentukannilaimodusdaridatay
ang disajikandalambentuksoalcerita. 

Siswadapatmenentukanselisihnilaitertinggi 
danterendahdaridatayangdisajikan. 



 

3.  ILMUPENGETAHUANALAMSD/MI 
 
NO KOMPETENSI INDIKATOR 

1. Memahamiciri-ciridan 
penggolonganhewanda
ntumbuhan, 
manfaattumbuhandan
hewanbagi 
manusia,sertaupayapel
estariannya. 

Siswadapatmenjelaskanfungsidaricirikhususpa
da hewan/tumbuhantertentu. 

Disajikancontohbeberapatumbuhan/hewandala
msatu kelompok,siswadapatmenentukandasar 
pengelompokandaritumbuhan/hewantersebut. 

Siswadapatmenjelaskanmanfaathewan/tumbuha
nbagi kehidupanmanusia/lingkungan. 

Siswadapatmenjelaskantujuanpelestari
an hewan/tumbuhan. 

2. Memahamiperkem
bangbiakan 
hewandantumbuha
nsertadaur 
hiduphewan 

Disajikangambarhewan/tumbuhan,siswada
pat 
menentukancaraperkembangbiakannya. 

Siswadapatmengidentifikasidaurhiduphewan. 

3. Memahamisalingkete
rgantungan 
antarmakhlukhidup 

Siswadapatmenjelaskancontohhubunganan
tarmakhlukhidup.(salahsatujenissimbiosis) 

Siswadapatmenentukanrantaimakanan/peranma
khluk hidupdalamkomunitas/ekosistemtertentu. 

Siswadapatmenentukanperan/manfaattumbuha
nbagi makhlukhidupdisekitarnya. 

4. Memahamipenyesuaian
diripada 
makhlukhidupsertapera
nanmanusia 
dalamkeseimbanganling
kungan 

Siswadapatmenjelaskanpengaruhkegiatanman
usia terhadapkeseimbanganlingkungan. 
Siswadapatmenjelaskantujuanadaptasipa
da hewan/tumbuhantertentu. 

5. Memahamibagiantubu
hmanusia, 
tumbuhan,danhewan,
menjelaskan 
fungsinya,sertamamp
u 
mengidentifikasikebut
uhantubuh 
agartumbuhsehat. 

Siswadapatmenjelaskanfungsijaringanpadatumbuh
an. 
Disajikangambaralatindera,siswadapatmenentu
kan fungsibagianyangditunjuk. 
Siswadapatmenjelaskanprosesyangterjadipadasal
ah satubagianalatpernafasan. 

Disajikangambaralatpencernaanmanusia,siswad
apat menjelaskanprosesyangdilakukanenzim/zat 
pencernaanyangdihasilkanolehbagianyangditunj
uk. 



 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

Siswadapatmenentukanalirandarahpadasalahs
atu 
sistemperedarandarahmanusiaberdasarkanga
mbar. Siswadapatmenentukanbagiankerangkamanu
sia berdasarkangambar. 
Siswadapatmenjelaskanfungsizatmakananterte
ntu bagikesehatantubuhmanusia. 

Siswadapatmengidentifikasiciri-
ciriperkembangan fisikpadamanusia. 

Siswadapatmenjelaskancarapecegahansalahsatuje
nis penyakitpadamanusia. 

6. Memahamisifatpeny
usunbenda, 
perubahanbentukbe
ndadan 
kegunaan,sertapenga
ruhsuhu 
terhadapbendadalam
kehidupan sehari-
hari 

Disajikanilustrasisuatukegiatan,siswadapat 
menentukanjenisperubahanwujudzatyangterj
adi. 

Siswadapatmenyebutkansifat-sifatbahanuntuk 
keperluantertentuataudapatmenyebutkanbahand
asar bendatertentu. 

Disajikanilustrasitentangsuatukegiatan,siswada
pat 
menjelaskanpengaruhsuhuterhadapbendapada 
kegiatantersebut. Siswadapatmenjelaskan 
perpindahankaloryangterjadi 
padasuatukegiatan/peristiwa. 7. Memahamihubunganan

taragaya, 
gerak,energidanperubah
annya,serta 
manfaatnyadalamkehid
upansehari- hari. 

Disajikangambarkegiatantertentu,siswadap
at 
menentukanjenisgayayangdimanfaatkan. 
Disajikanpernyataan/gambar,siswada
pat 
mengidentifikasigayadapatmengubah 
gerak/bentuk/arahsuatubenda. 

Disajikangambar/ilustrasisuatukegiatan,siswad
apat 
menentukanjenispesawatsederhanayangsesuai 
digunakan. Disajikangambaralatmusik,siswadapatmenunjuk
kan sumberbunyidarialattersebut. 

Disajikangambar/pernyataan,siswadapatmenent
ukan 
sifatcahayadarigambar/pernyataantersebut. 

Disajikangambar/pernyataan,siswadapatmenent
ukan perubahanenergiyangterjadi. 

Siswadapatmenyebutkancontohenergialternatifdal
am kehidupansehari-hari. 
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Disajikangambarrangkaianlistrik,siswadapat 
menentukanlampuyangmenyala/padamjikasalah
satu saklardiputus/disambung. 

8. Mendeskripsikanberb
agaijenis 
sumberdayaalam,peru
bahanyang 
terjadidalampengunaa
nnya,serta 
dampaknyabagikehid
upan. 

Siswadapatmengidentifikasijenis-jenistanah. 

Disajikangambar/pernyataan,siswadapatmenent
ukan manfaatsalahsatujenissumberdayaalam. 

Siswadapatmenyebutkansalahsatukegiatanman
usia 
yangdapatmengubahpermukaanbumi.(pertanian
, perkotaan,dsb) Siswadapatmengelompokkanjenissumberdayaal
am 
yangdapatdiperbaharui/tidakdapatdiperbaharui
. 9. Memahamisistemtat

asuryabagi 
kehidupan. 

Menentukannamaplanet/ciri-
ciriplanetdalamtatasurya. 

Siswadapatmenjelaskanakibatgerakanbumi/b
ulan terhadapkehidupandibumi. 

Siswadapatmengidentifikasigambarterjadinyagerh
ana 
matahari/bulanataumenjelaskanterjadinyagerhan
a matahari/bulan. Siswadapatmenjelaskandasarperhitunganta
hun masehi/tahunhijriah. 



 

B. KISI-KISI US/M SDLB 
 

1.  BAHASAINDONESIA SDLB–A,D,DANE(TUNANETRA, TUNADAKSARINGAN, 
DANTUNALARAS) 

 
NO KOMPETENSI INDIKATOR 

1. Membacadanmemaha
miberbagai 
bentukteksbacaannon
sastradansastra 
berupapetunjukpemak
aian,kamus, 
ensiklopedi,denah,teks
agakpanjang (150-
200kata),pengumuma
n,pantun, 
teks,percakapan,puisi,
ceritaanak, 
kolomkhusus(majalah
anak,kolomdan lain-
lain),sertadrama 

Disajikanparagrafsederhana,siswadapat: 
•menentukanidepokoknya. 
 •menentukanisiparagraf. 

•menentukantemabacaan. 
Disajikanbacaansederhanaduaparagraftanpa 
judul,siswadapat: 
•menentukanjudulbacaan. 
 
 
•menyimpulkanisibacaan. 
•menentukankalimatutamaparagrafpertama. 
•menentukankalimattanyayangsesuaidenganisi 

paragraf. 

Disajikanbacaansederhana,siswadapat: 
•mengartikanungkapanpadaparagraf. 

•menentukansinonimkatadalamparagraf. 

•menentukanantonimkatadalamparagraf. 

Disajikankalimatsederhana,siswadapat: 
•menentukankalimattanyasesuaidenganisi 

kalimat. 

•menentukanmaknakataberimbuhandalam 
kalimat. 

Disajikanparagrafcerita,siswadapatmenentukan 
halyangdiceritakan. 

2. Menulisdanmemahamib
erbagaibentuk 
tulisanberupapetunjuk,
bagiancerita yang 
hilang,surat,paragraf, 
pengumuman,pantuna
nak,karangan, 
suratundangan,dialog2-
3tokoh,laporan 
ringkasan,bukuposter,p
uisibebas, 
pengisianformulir,ringk
asan, 
percakapan,prosa(da
ripuisi),pidato,  
naskahdramaanak,d

Disajikanparagrafrumpang,siswadapat 
melengkapinyadengankatayangtepat. 

Disajikan4kalimatsederhanasecaraacak,siswa 
dapatmengurutkannyamenjadiparagrafyangpadu. 

Siswadapatmembuatkalimatbagianisipadasurat 
permohonanizintidakmasuksekolah. 

Siswadapatmenuliskantanggalsuratdenganbenar. 

Siswadapatmengisiformulirsederhanadengan 
benar. 
Siswadapatmelengkapikalimatpembukapidato 
yangbelumlengkapdengankatayangtepat. 
 
Siswadapatmelengkapikutipanpidatodengan 
kalimatpenutupdenganbenar. 
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ansuratresmi Siswadapatmelengkapikutipanpercakapan 
sederhanayangbelumlengkapdengankalimatyang 
tepat. 

Siswadapatmelengkapiparagrafsederhanayang 
belumlengkapdengankalimatyangtepat. 

Siswadapatmelengkapipenggalanceritasederhana 
yangbelumlengkapdengankalimatyangtepat. 

Disajikansampiranpantunsederhana,siswadapat 
melengkapinyadenganbagianisiyangsesuai. 

Siswadapatmemperbaikipenggunaankata 
berimbuhandalamkalimat. 
Siswadapatmenentukanperbaikankalimat 
sederhanayangstrukturnyasalah. 

Siswadapatmenentukankalimatyangmenggunakan 
katadepandenganbenar. 

Siswadapatmemperbaikipenulisanistilahyang 
salahdalamkalimat. 

Disajikankalimatyangbelumlengkap,siswadapat 
melengkapinyadenganistilahyangtepat. 
Disajikankalimatyangbelumlengkap,siswadapat 
melengkapinyadengankatagabungyangtepat. 

Disajikanpengumumanyangbelumlengkap,siswa 
dapatmelengkapinyadengankalimatyangtepat. 

Siswadapatmemperbaikikesalahanpenggunaankata 
dalamkalimat. 

Siswadapatmelengkapikalimatdengantandabaca 
yangtepat. 

Diberikansejumlahkatasecaraacak,siswadapat 
menyusunnyamenjadikalimatyangbenar. 

Disajikankalimatsederhanayangrumpang,siswa 
dapatmelengkapinyadengankatayangtepat. 

Siswadapatmelengkapikalimatdengankatayang 
ejaannyatepat. 

Siswadapatmenentukankalimatyangmenggunakan 
tandabacakomayangtepat. 
Siswadapatmenentukankalimatyangmenggunakan 
tandabacatitikdengantepat. 
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Siswadapatmenentukankalimatyangmenggunakan 
tandatanyayangtepat. 
Siswadapatmenentukankalimatyangmenggunakan 
tandaserudengantepat. 
Siswadapatmenentukanpenulisannamanegara 
denganbenar. 
Siswadapatmenentukanpenulisannamadangelar 
dengantepat. 
Disajikankalimatdengannamalembagayang 
lengkap,siswadapatmenentukanakronimnya. 

Disajikankalimatyangmenggunakanakronim,siswa 
dapatmenentukankepanjangannya. 
Disajikankalimatperintahyangbelumlengkap, 
siswadapatmelengkapinyadengankatayangtepat. 

Disajikankalimatberitayangbelumlengkap,siswa 
dapatmelengkapinyadengankatayangtepat. 

Disajikanpantun,siswadapatmelengkapinyadengan 
kataberimayangtepat. 

Disajikancuplikanceritarakyat,siswadapat 
menentukanwataksalahsatutokohnya. 

Disajikanpuisibebas,siswadapatmenentukan 
amanatyangtepat. 
Disajikanpenggalandrama,siswadapatmenentukan 
isinya. 



 

2.  BAHASAINDONESIASDLB–B(TUNARUNGU) 
 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

1. Membacadanmemaha
miberbagai 
wacanasastradannons
astraberupa 
petunjukpemakaian,k
amus/EYD/ 
ensklopedia,denah,tek
s,jadwal, 
paragraph,pengumum
an,pantun,teks 
percakapan,puisi,cerit
aanak,duateks, 
laporan,teksdrama 

Disajikanceritasingkat,siswadapatmenjawab 
pertanyaandengankatatanya: 
•apa 
•siapa 
•kapan 
•dimana 
•mengapa 
Siswadapatmenentukankalimatutamaparagraf. 
Siswadapatmenentukantopikpercakapanyang 
tersaji. 
Disajikanduatekssingkatbertopiksamasiswadapat 
menentukantopiknya. 

Siswadapatmembacajadwalkeberangkatan 
kendaraan. 
Disajikanjadwalperjalanankendaraan,siswadapat 
melengkapikalimatyangsesuaidenganisijadwal. 

Siswadapatmenetukanisipetunjukpemakaianobat. 

Siswadapatmenentukanarahyangditujudalam 
denahyangtersaji. 
Disajikanteksceritaanak,siswadapatmenentukan: 
•tokohutama. 
•wataksalahsatutokoh. 
•latartempatdalamcerita. 

Siswadapatmenentukanisipuisiyangtersaji. 
Siswadapatmenentukanisipesandalampantun. 
Siswadapatmenentukanartiungkapanyang 
digunakandalamkalimat. 
Siswadapatmenentukanartikataberimbuhanyang 
digunakandalamkalimat. 
•Siswadapatmenentukanantonimkatadalam 

kalimat. 
•Siswadapatmenentukansinonimkatadalam 

kalimat. 
Siswadapatmenentukankalimatyangmenggunaka
n tandabacasecaratepat: 
•titikdua. 
•koma. 
•tandaseru. 
•tandatanya. 



 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

Siswadapatmenentukankalimatyangmenggunaka
n hurufbesar/kapitalsecaratepat. 
Siswadapatmenentukankalimatyangmenggunaka
n katadepansecaratepat. 

•Siswadapatmenentukansubjekkalimat. 
•Siswadapatmenentukanpredikatkalimat. 

2. Menulisdanmenyunting
berbagaisurat, 
paragraf,pengumuman,
cerita/karangan, 
laporan,dialog,isibuku,
poster,puisi, 
formulir,percakapan,da
npidato, 
jadwal/petunjuk,pengg
unaanejaan,isian 
blanko/kuitansi 

•Siswadapatmelengkapikalimatawal 
pengumumanyangtersajidengankatayangtepat. 

•Siswadapatmenentukankalimatpengumuman 
yangsusunankatanyatepat. 

Siswadapatmelengkapikutipanceritadengankata 
yangtepat. 

•Siswadapatmenyusunkalimatacakmenjadi 
paragrafyangbaik. 

•Siswadapatmenyusunbeberapakatamenjadi 
kalimat. 

Siswadapatmelengkapikalimatdengan: 
•kataberimbuhan. 
•katapenghubung. 
•katagantiorang. 
•katadepan. 
•Siswadapatmelengkapiisianblankosetoranbank 

yangtersaji. 
•Siswadapatmelengkapiisiankuitansiyangtersaji. 

Siswadapatmelengkapipercakapan(dialog). 

Siswadapatmelengkapikalimatdengan 
•katatanya. 
•kataseru. 
Siswadapatmelengkapipuisiyangtersajidengan 
katayangtepat. 
Siswadapatmenuliskalimatpostersesuaidengan 
gambaryangtersaji. 

• Siswadapatmelengkapikalimatpembukasurat 
undanganulangtahundengankatayangtepat. 

• 
Siswadapatmelengkapipenutupsuratundangan 
ulangtahundengankatayangtepat. 

Disajikansuratyangdiacaksusunannya,siswadapa
t menentukansusunanyangtepat. 
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•Siswadapatmelengkapikalimatpembukapidato 
dengankatayangtepat. 

•Siswadapatmelengkapipenutuppidatodengan 
katayangtepat. 



 

  3.  MATEMATIKA SDLB–  A,D,DANE(TUNANETRA, TUNADAKSARINGAN,DAN 
TUNALARAS) 

 
NO KOMPETENSI INDIKATOR 

1. Memahamikonsepda
noperasihitung 
bilanganbulatsertada
pat 
menggunakannyadal
amkehidupan sehari-
hari 

Menentukanhasilperkalianantarabilangandua 
angkadanduaangka. 
Menentukanhasilpenjumlahanbilanganbulatpositif. 

Menentukanhasilpenjumlahandanpengurangan 
bilanganbulatpositifdalamsoalceritasederhana. 

Menentukanhasiloperasihitungcampuranbilanga
n bulatpositifdannegatif. 

Menyelesaikanoperasihitungcampuran(pembagian
, pengurangandanpenjumlahan)bilanganbulat. 

Memahamikonsepdano
perasihitung 
bilanganberpangkatda
npenarikanakar 
pangkatdua. 

Menentukankuadratsuatubilangan. 

Menentukanpenjumlahanduabilanganberpangka
t dua(kuadrat). 

Menentukanakarpangkatduadaribilangankuadrat. 

Memahamikonsepfakt
ordankelipatan 
bersamadariduabilang
an 

MenentukanFPBdariduabilangan. 

MenentukanKPKdariduabilangan. 

Memecahkanmasala
hperhitungan 
termasukyangberkait
andenganuang 

Menyelesaikanmasalahyangberkaitandengannilai 
duamatauangyangberbedanominalnya. 

Menyelesaikanmasalahtentanguntung-
rugidalam kehidupansehari-hari. 

Memahamikonsepda
noperasihitung 
bilanganpecahansert
adapat 
menggunakannyadal
amkehidupan sehari-
hari. 

Mengubahpecahanbiasamenjadibentukpersen. 

Mengubahbentukpersenkepecahandesimal. 

Mengubahpecahanbiasamenjadipecahandesimal. 

Menentukanhasilpenjumlahanduapecahanbiasa 
denganpenyebutyangberbeda. 
Menentukanhasilperkalianduapecahanbiasayang 
berbedapenyebut. 
Menyederhanakansuatupecahankebentukyang 
palingsederhana. 

2. Memahamibangund
atarsederhana, 
unsur-
unsurdansifat-
sifatnya. 

Menentukanbanyaksumbu simetribangundatar. 

Menentukannamabangundatarsesuaisifat-sifatnya. 



 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

3. Memahamikonsepukura
ndan 
pengukuransudut,berat
,panjang,waktu, 
dankecepatan,sertamen
gaplikasikannya 
dalamkehidupansehari-
hari. 

Menentukanbesarsudutyangdibentukolehdua 
jarumjam. 
Menentukanberatbendadari satuanberattertentuke 
satuanberatlainnya. 

Menentukanpanjangbendadari satuanpanjang 
tertentu kesatuanpanjanglainnya. 

Menyelesaikanmasalahyangterkaitataumelibatkan 
satuanwaktu. 

Menyelesaikanmasalahyangberkaitandengan 
kecepatansuatukendaraan,jikadiketahuiwaktu 
perjalanandanjaraktempuh. 

Menyelesaikanmasalahyangberkaitandenganwaktu 
tempuhjikadiketahuijarakdankecepatanrata- 
ratanya. 

 Memahamikonsepuk
urandan 
pengukuranluas,volu
me,serta 
mengaplikasikannyad
alamkehidupan 
sehari-hari. 

Menentukanluasbangundatar tertentuapabila 
diketahuiunsur-unsurnya. 
Menentukanpanjangdiagonalbangundatartertentu
, jikadiketahuiluasdanunsur-unsuryanglainnya. 

Menentukanvolumebalokjikadiketahuiukuran 
panjang,lebar,dantingginya. 
Menentukanvolumekubusjikadiketahuiukuran 
sisinya. 
Menentukanalatukuryangtepatuntukmengukur 
suatubesarantertentu(Kesesuaianatau 
keakuratannya). 
Menyelesaikansoalceritayangberkaitandenganluas 
bangundatar. 

Menyelesaikansoalceritayangberkaitandengan 
kelilingbangundatar. 
Menyelesaikansoalceritayangberkaitandengan 
volumekubusataubalok. 
Menentukanvolumeprismasegitigajikadiketahui 
unsur-unsurlainnya. 
Menghitungluaslingkaranjikadiketahuijari-jarinya. 

4. Mengolah,menyajikand
anmenafsirkan data. 

Menentukankelompokdatatertentudaridatayang 
disajikan. 
Menentukanrata-ratahitungdaridatatunggal. 

Mengurutkandatatunggaldaribesarkekecilatau 
sebaliknya. 

Menentukanrentangdarisekelompokdatanumerik 
(bilangan). 



 

    4.  MATEMATIKASDLB–B(TUNARUNGU) 
 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

1 Memahamikonsepda
noperasihitung 
bilanganbulatsertad
apat 
menggunakannyadal
amkehidupan 
sehari-hari 

Menghitunghasilpenjumlahanduabilangantiga 
angka. 

Menghitunghasilpenguranganduabilangantiga 
angka. 

Menentukanhasilperkalianbilanganbulatpositif. 

Menentukanhasilpembagianbilanganbulatpositif. 

Menyelesaikansoalceritayangberkaitandengan 
operasiperkalianbilanganbulatpositif. 
Menyelesaikansoalceritayangberkaitandengan 
operasipembagianbilanganbulatpositif. 

Memahamikonsepfakto
rdankelipatan 
bersamadariduabilang
an,konsep 
bilanganakarpangkatd
ua,sertamasalah 
perhitunganyangberkai
tandenganuang. 

Menyelesaikansoalceritayangmelibatkanuang. 

MenentukanKPKdariduabuahbilangansatu 
angka. 

MenentukanFPBdariduabuahbilangandua 
angka. 
Menentukanhasilakarpangkatduasuatubilangan 
kuadrat. 

Memahamikonsepdano
perasihitung 
campuranpadabilanga
nbulatsertadapat 
menggunakannyadala
mkehidupan 
sehari-hari 

Menentukanhasiloperasihitungcampuran 
(penjumlahandanpengurangan)bilanganbulat. 

Menentukanhasiloperasihitungcampuran 
(perkaliandanpenjumlahan)bilanganbulat. 

Menghitunghasiloperasihitungcampuranpada 
bilanganbulatpositifdalamsoalceritasederhana. 

Memahamikonsepda
noperasihitung 
bilanganpecahansert
adapat 
menggunakannyadal
amkehidupan 
sehari-hari. 

Mengubahpecahanbiasakedalambentukpecahan 
biasayanglebihsederhana. 

Menghitunghasilpenjumlahanduabilangan 
pecahanbiasayangpenyebutnyatidaksama. 

Menghitunghasilpenguranganduabilangan 
pecahanbiasayangpenyebutnyatidaksama. 

Menyelesaikansoalceritayangberkaitandengan 
penjumlahanduapecahanbiasa. 

Mengubahpecahanbiasakebentukpecahan 
desimal. 
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Menentukanhasilperkalianduapecahanbiasa 
denganpenyebutyangberbeda. 
Menyelesaikansoalceritayangberkaitandengan 
perbandingansenilai. 
Disajikangambarsuatudenahberskala,siswadapat 
menentukanukuransebenarnya. 

2
. 

Memahamibangundat
ardanbangun 
ruangsederhana,unsu
r-unsurdansifat- 
sifatnya,sertamenerap
kannyadalam 
pemecahanmasalahke
hidupansehari- hari. 

Disajikangambarsegitigabesertaukurannya,siswa 
dapatmenghitungkelilingnya. 

Disajikangambarjajargenjangbesertaukurannya, 
siswamampumenghitungluasnya. 
Menyelesaikansoalceritayangberkaitandengan 
luassegitiga. 
Menentukangambarhasilpencerminanbangun 
datar. 

  Disajikangambarbanguntrapesiumsiku-siku 
besertaukurannya,siswadapatmenghitung 
luasnya. 
Diberikangambarlingkaranyangdiketahui 
ukurannya,siswadapatmenghitungluasnya. 

Menyelesaikansoalceritayangberkaitandengan 
bangunsegiempat. 

Disajikangambarbangundatar,siswadapat 
menentukanbanyaksimetrilipatbanguntersebut. 

Disajikangambarbangungabungandaridua 
bangundiketahuiukurannya,siswadapat 
menghitungluasnya. 
Disajikangambarprismasegitigabeserta 
ukurannya,siswadapatmenghitungvolumenya. 

3
. 

Memahamikonsepukur
andan 
pengukuranberat,panj
ang,luas,volume, 
sudut,waktu,kecepatan
,debitserta 
mengaplikasikannyada
lampemecahan 
masakahkehidupanseh
ari-hari. 

Menentukansudutlancipyangtersediapada 
gambar. 
Menghitungjumlahduabendayangberbedasatuan 
kuantitasnya. 

Mengubahsatuanpanjangkesatuanpanjang 
lainnya. 
Menyelesaikansoalceritayangberkaitandengan 
satuanwaktu(bulanatautahun). 
Menyelesaikansoalceritayangberkaitandengan 
satuanberat(kgataukwintal). 
Menentukanwaktutempuh,bilajarakdan 
kecepatandiketahui. 
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Menentukankecepatansuatukendaraanjikawaktu 
danjaraktempuhsudahdiketahui. 

4
. 

Mengolah,menyajikan
danmenafsirkan data 

Menentukanmodusdarisekumpulandata. 

Disajikandata,siswadapatmenentukanrata- 
ratanya. 



 

5.  ILMUPENGETAHUANALAMSDLB–A,D,DANE(TUNANETRA,TUNADAKSA 
RINGAN,DANTUNALARAS) 

 
NO KOMPETENSI INDIKATOR 

1. Mendeskripsikanciri-
cirimakhluk 
hidup,penggolonganh
ewandan 
tumbuhan,caraperke
mbangbiakan 
hewandantumbuhan,
serta 
perkembanganhewan
danmanusia. 

Disajikanpernyataanyang 
menunjukkantentangciri 
khususmakhlukhidup,siswa dapat 
mengidentifikasi ciritersebut. Siswadapatmengelompokkantumbuhan/he
wan berdasarkanciri-ciriyangdimilikinya. 

Disajikantabelhewan/tumbuhan,siswadapat 
menyebutkancaraperkembangbiakanhewan/tum
buhan tertentu. 
Disajikanpernyataandaurhiduphewantertentuseca
ra 
acak,siswadapatmenentukanurutandaurhiduphe
wan tersebut. Siswadapatmenyebutkanciriperkembanganfisikan
ak remajalaki-laki/perempuan. 

2 Memahamimanfaattu
mbuhandan 
hewansertaupayapel
estariannya. 

Siswadapatmenyebutkanzat-zatyang 
diperlukan/dihasilkandalamprosesfotosinte
sis. 

Siswadapatmenyebutkanbagianyangdapat 
dimanfaatkandarihewan/tumbuhanuntukkeper
luan tertentu. 
Siswadapatmenyebutkancontohusahamelestari
kan 
hewan/tumbuhanyangterdapatdidaerahtertentu
. 3. Memahamisalingket

ergantungan 
antarmakhlukhidup
dancara 
penyesuaiandirinyat
erhadap 
lingkungan. 

Siswadapatmenentukanrantaimakanandarisu
atu ekosistem. 
Siswadapatmenjelaskancontohsalahsatujeni
s simbiosispadaekosistem. 
Siswadapatmenjelaskancaratumbuhan/hewa
n 
tertentumenyesuaikandiridenganlingkungann
ya. 4. Memahamibagiantubu

hmanusia, 
hewan,dantumbuhan,b
eserta 
fungsinyamenjelaskank
ebutuhan 
tubuhagartumbuhseha
tdanpenyakit 
padamanusia. 

Siswa dapat menyebutkanbaganrangkatubuh 
manusia. 

Siswadapatmenyebutkanbagianalatpernafas
an berdasarkanfungsinya. 
Siswadapatmenyebutkanbagianalatpencernaanya
ng merupakantempatprosespencernaan. 

Siswadapatmenyebutkanmanfaatzatmakana
n tertentubagikesehatantubuh. 
Siswadapatmenjelaskanfungsibagiantertentupa
da sistemperedarandarah. 
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Siswadapatmengidentifikasibagianalatinder
a berdasarkanfungsinya. 
Siswadapatmenyebutkanbagiantubuhyangtergang
gu akibatpenyakittertentupadamanusia. 

Siswadapatmenyebutkanalatpernafasanpad
a hewan/tumbuhantertentu. 
Siswadapatmenyebutkanbagiantertentuda
ri tumbuhanberdasarkanfungsinya. 

5. Memahamiperubahan
wujudbenda, 
kegunaannyadanpeng
aruhsuhu 
terhadapbendadalamk
ehidupan sehari-hari. 

Siswadapatmenyebutkansifatwujudzattertentu(pad
at,cair,gas). 

Siswadapatmenyebutkanjenisperubahanwuj
ud bendamelaluiilustrasi. 

Siswadapatmenjelaskanhubunganantarasifatba
han dengankegunaannya. 

Siswadapatmenyebutkancontohkegiatanpenerap
an pengaruhsuhuterhadapbenda. 
Siswadapatmenyebutkancontohperpindahanpanas
(konduksi,radiasi,konveksi). 

Disajikanbeberapanamabenda,siswadapat 
menentukanjenisnyaberdasarkandayahantar 
panasnya(isolator,konduktor). 

6. Memahamiberbagaib
entukenergi, 
gayadangerak,sertape
rubahan, 
manfaat,danpengaru
hnya. 

Siswadapatmenyebutkanjenisgayayangdigunaka
n padasuatukegiatan. 

Siswadapatmenyebutkancontohgayayangdapat 
mengubahbentukataugeraksuatubenda. 

Siswadapatmenyebutkanjenispesawatsederha
na berdasarkanfungsinya. 

Siswadapatmenentukanjenisenergiyangdigunakan 
untukmengoperasikanalattertentu. 
Siswadapatmenyebutkancontohenergialternat
if tertentu. 
Siswadapatmenyebutkansumberbunyidariala
t musiktertentu. 
Siswadapatmenentukanperubahanenergiyangterj
adi padasuatualat. 
Siswadapatmenyebutkancontohkegiata
n penghematanenergi. 

7. Mendeskripsikanberbag
aijenis 

Siswadapatmenyebutkanjenistanahataususun
an strukturbumi. 
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sumberdayaalam,kegun
aannya, 
dampaknyabagikehidup
an,dangejala alam. 

Disajikanpernyataanmacam-
macamkegiatan,siswa 
dapatmenyebutkankegiatanuntukmelestarikan 
sumberdayaalam. Siswadapatmenyebutkanjenissumberdayaalamyan
g dapatdiperbaharui/tidakdapatdiperbaharui. 

8. Memahamisistemtatasur
ya. 

Siswadapatmenyebutkannamaplanetyangmemili
ki ciri-ciritertentu. 

Siswadapatmenyebutkanjenisgerhanayangterja
di, berdasarkanposisibumi,bulan,danmatahari. 

Siswadapatmenjelaskanakibatgerakanbumi/bu
lan 
terhadapkehidupandibumiataudasarperhitunga
n kalendermasehi/Hijriah. 
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6.  ILMUPENGETAHUANALAMSDLB-B(TUNARUNGU) 
 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 
1. Mendeskripsikanciri-

cirimahkluk 
hidup,penggolonganh
ewandan 
tumbuhan,caraperke
mbangbiakan 
hewandantumbuhan,
serta 
perkembanganhewan
danmanusia. 

Disajikangambarhewantertentu,siswadapat 
mengidentifikasicirikhususyangdimilikinya. 

Siswadapatmengidentifikasidaurhiduphewanter
tentu. 

Siswadapatmengelompokkanhewan/tumbuha
n berdasarkanciri-cirinya. 
Siswadapatmenyebutkanciri-
ciriperkembanganfisik anakremajalaki-
laki/perempuan. 
Disajikangambarhewantertentu,siswadapat 
menyebutkancaraperkembangbiakannya. 

Siswadapatmenjelaskancaraperkembangbiak
anpada tumbuhan. 

2. Memahamimanfaattu
mbuhandan 
hewansertaupayapel
estariannya. 

Siswadapatmenyebutkanzat-zatyang 
diperlukan/dihasilkandalamprosesfotos
intesis. 
Disajikangambarhewan/tumbuhan,siswadapat 
menyebutkanbagianyangdapatdimanfaatkanda
ri 
hewan/tumbuhantersebutuntukkeperluantert
entu. Siswadapatmenyebutkancontohhewan/tumbu
hanyang perludilestarikandidaerahtertentu. 

3. Memahamisalingket
ergantungan 
antarmakhlukhidup
dancara 
penyesuiandirinya 
terhadaplingkungan
. 

Disajikangambarbeberapahewan/tumbuhan,s
iswa 
dapatmenentukanurutanrantaimakanandieko
sistem tertentu. Siswadapatmenjelaskancontoh 
simbiosispada ekosistem. 

Disajikangambarhewan/tumbuhansiswadap
at 
menyebutkancarapenyesuaiandirihewan/tu
mbuhan denganlingkungannya. 4. Memahamibagiantub

uhmanusia, 
hewan,dantumbuha
nbeserta 
fungsinya,menjelask
ankebutuhan 
tubuhagartumbuhse
hat. 

Siswa dapatmenyebutkan fungsi rangka 
berdasarkan gambar. 
Siswadapatmenyebutkanbagianalatpenc
ernaan berdasarkanfungsinya. 

Disajikangambarsistemperedarandarah,sisw
adapat 
menyebutkanfungsibagianorganyangditunju
k. Siswadapatmenyebutkanbagianalatpern
afasan berdasarkangambar. 
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Disajikangambarsalahsatualatindra,siswa
dapat 
mengidentifikasibagianalatinderaberdasar
kan fungsinya. Siswadapatmenjelaskancaramenjagakesehat
analat inderatertentu. 
Siswadapatmenyebutkanorgantubuhyangter
ganggu akibatpenyakittertentupadamanusia. 

Disajikangambarorgantumbuhan,siswada
pat 
menyebutkanfungsibagiantertentudaritum
buhan. 5. Memahamiperubahan

wujudbenda, 
kegunaannyadanpeng
aruhsuhu 
terhadapbendadalamk
ehidupan sehari-hari. 

Siswadapatmenyebutkansifatbenda(padat,cair,g
as). 

Disajikangambar/pernyataan, 
siswadapatmenyebutkan 
jenisperubahanwujudbenda. Siswadapatmenjelaskanhubunganantarasifa
tbahan dengankegunaannya. 

Siswadapatmenyebutkancontohpengaruhsuhu 
terhadapbendapadakegiatantertentu. 

Disajikangambar/pernyataan,siswadapatmeny
ebutkan 
caraperpindahanpanas(konduksi,radiasi,konve
ksi). Disajikanbeberapanamabenda,siswadapatmen
entukan jenisisolator/konduktor. 

6. Memahamiberbagaib
entuk energi, 
gayadan gerak,dan 
perubahannya, 
manfaatsertapengaru
hnya. 

Disajikangambarkegiatan,siswadapatmenye
butkan jenisgayayangdigunakan. 

Disajikangambarkegiatan,siswadapatmenun
jukkan 
gayadapatmengubahbentuk/geraksuatuben
da. Disajikanbeberapagambarpesawatsederhana
dalam kegiatansehari-
hari,siswadapatmenunjukkangambar 
pesawatsederhanaberdasarkanfungsinya. 
Disajikangambaralat/pernyataan,siswadapat 
menentukanjenisenergiyangdigunakanuntuk 
mengoperasikanalattersebut. 

Siswadapatmenyebutkancontohenergialternati
fdalam kehidupansehari-hari. 
Disajikangambarpercobaancahaya,siswa
dapat menentukansifatcahaya. 
Disajikangambaralatrumahtangga,siswa
dapat 
menentukanperubahanenergiyangterjadi
. 
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Siswadapatmenunjukkancontohkegiatanpeng
hematan energi. 

7. Mendeskripsikanbe
rbagaijenis 
sumberdayaalam,k
egunaannya, 
dampaknyabagikehi
dupan,dan 
gejalaalam. 

Disajikanpernyataanmacam-
macamkegiatan,siswa 
dapatmenunjukkankegiatanuntukmelestarika
nsumber dayaalam. Siswadapatmenyebutkanjenis-jenistanah. 

Siswadapatmenentukanmanfaatsalahsatusum
berdaya alam. 

8. Memahamisistemtatas
urya. 

Disajikangambartatasurya,siswadapatmenye
butkan namaplanetyangditunjuk. 

Siswadapatmenunjukkangambargerhanatertent
u. 

Siswadapatmenyebutkanakibatyangterjadikare
na 
gerakanbumi,bulandanmatahariataudasarperh
itungan kalendermasehi/hijriah. 
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1.  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PAKET A/ULA 
 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

1. Memahami konsep 
dasar bermasyarakat, 
berbangsa dan 
bernegara, dengan 
mendeskripsikan, 
mengidentifikasi dan 
mengaplikasikan 
pentingnya partisipasi 
masyarakat dalam 
pelaksanaan sistem 
pemerintahan desa, 
kecamatan, 
kota/kabupaten, 
provinsi, pusat, 
otonomi daerah dan 
pembentukan 
peraturan perundang-
undangandi pusat dan 
daerah 

Peserta didik dapat menjelaskan tugas/fungsi 
perangkat dalam sistem pemerintahan 
desa/kelurahan/ kecamatan berdasarkan 
bagan struktur organisasi yang disajikan. 
Peserta didik dapat menjelaskan kewenangan 
yang dimiliki oleh pemerintah 
Kabupaten/Kota. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-
unsur pemerintahan di kabupaten/kota. 
Peserta didik dapat menjelaskan kewenangan 
Presiden di bidang 
eksekutif/legislatif/yudikatif. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi 
kewenangan Presiden sebagai kepala 
negara/kepala pemerintahan. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi 
hubungan antarlembaga negara sebelum atau 
setelah amandemen UUD 1945. 
Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya 
peraturan ditetapkan dan ditaati. 

Peserta didik memberi contoh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di tingkat 
pusat/daerah. 
Peserta didik dapat menjelaskan akibat 
adanya tata urutan peraturan perundang-
undangan. 
Peserta didik dapat menjelaskan makna 
“Negara Indonesia adalah negara hukum”. 

Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat 
menjelaskan asas 
(langsung/umum/bebas/rahasia/jujur dan 
adil) dalam pemilihan umum. 
Peserta didik dapat menyebutkan syarat agar 
dapat menjadi anggota DPR. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi syarat 
untuk dapat menggunakan hak pilihnya 
dalam pemilu. 
Peserta didik dapat menjelaskan tujuan 
pemilu/pilkada dilakukan secara langsung. 

Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya 
pemerintahan memiliki tujuan dalam 
membangun negaranya. 
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Peserta didik dapat mengidentifikasi 
kewenangan pemerintah dalam mewujudkan 
tujuan nasional. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi urusan 
yang menjadi wewenang pemerintah pusat 
dalam pelaksanaan otonomi daerah. 

2. Memahami konsep 
dasar bermasyarakat, 
berbangsa dan 
bernegara dengan 
mendeskripsikan, 
mengidentifikasi dan 
mengaplikasikan 
pentingnya partisipasi 
masyarakat dalam 
menjaga keutuhan 
negara kesatuan 
Republik Indonesia 
dalam era globalisasi 
 

Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya 
menjaga keutuhan wilayah NKRI. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi tantangan 
dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. 
Peserta didik dapat menjelaskan tujuan 
diterapkannya daerah-daerah otonom dalam 
wilayah NKRI. 
Peserta didik dapat memberi contoh persiapan 
Indonesia menghadapi globalisasi. 

Peserta didik dapat menjelaskan dampak 
(positif/negatif) globalisasi. 
Peserta didik dapat memberi contoh sikap 
dalam menghadapi pengaruh globalisasi. 

3. Memahami konsep 
dasar bermasyarakat, 
berbangsa dan 
bernegara, dengan 
mendeskripsikan, 
mengidentifikasi 
pengertian, ciri, 
manfaat dan contoh 
perilaku yang 
mencerminkan 
kebebasan 
berorganisasi, 
partisipasi masyarakat 
dalam menerapkan 
nilai-nilai juang yang 
timbul pada proses 
perumusan Pancasila 
sebagai dasar negara 
dalam kehidupan 
sehari-hari 
 
 
 
 
 
 
 

Peserta didik dapat menjelaskan arti 
kebebasan berorganisasi. 

Peserta didik dapat mengidentifikasi tugas-
tugas pengurus (ketua/sekretaris/bendahara) 
organisasi. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi syarat-
syarat umum berdirinya suatu organisasi. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi 
sikap/perilaku menghargai pendapat orang 
lain. 
Peserta didik dapat memberi contoh salah satu 
syarat pengambilan keputusan dengan suara 
terbanyak atau voting. 
Peserta didik dapat menjelaskan rumusan 
piagam Jakarta. 
Peserta didik dapat menjelaskan fungsi 
Pancasila sebagai Dasar Negara/Pandangan 
hidup Rakyat Indonesia. 
Peserta didik dapat menjelaskan cara 
mengamalkan salah satu nilai yang terdapat 
dalam Pancasila. 
Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya 
penerapan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Peserta didik dapat menjelaskan hubungan 
antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 
1945. 
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Peserta didik dapat mengidentifikasi 
sikap/perilaku melaksanakan keputusan 
bersama dalam lingkungan masyarakat. 

4. Memahami konsep 
dasar bermasyarakat, 
berbangsa dan 
bernegara, dengan 
mendeskripsikan, 
mengidentifikasi dan 
mengaplikasikan 
pentingnya partisipasi 
masyarakat dalam 
pelaksanaan politik 
luar negeri Indonesia 
dalam melakukan 
hubungan 
internasional serta 
peran 
Indonesia terhadap 
kerja sama dengan 
negara-negara di 
kawasan Asia 
Tenggara 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya 
menjalin kerja sama dengan negara lain. 
Peserta didik dapat menjelaskan tujuan 
berdirinya organisasi ASEAN. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi negara-
negara anggota ASEAN. 
Peserta didik dapat menjelaskan peran 
Indonesia dalam proses terbentuknya 
organisasi ASEAN. 
Peserta didik dapat memberi contoh usaha 
Indonesia untuk menciptakan perdamaian di 
Asia Tenggara. 
Peserta didik dapat memberikan contoh salah 
satu bentuk penerapan prinsip politik luar 
negeri yang bebas dan aktif dalam pergaulan 
internasional. 
Peserta didik dapat menjelaskan tujuan 
dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi negara-
negara pemrakarsa Konferensi Asia Afrika. 
Peserta didik dapat menjelaskan manfaat 
Indonesia menjadi anggota PBB. 
Peserta didik dapat menjelaskan latar 
belakang alasan Indonesia masuk menjadi 
anggota PBB. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi  peran 
Indonesia menjadi anggota PBB. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat 
Indonesia dalam menjalankan politik luar 
negerinya yang bebas dan aktif. 
Peserta didik dapat menjelaskan latar 
belakang diterapkannya politik luar negeri 
bebas aktif di Indonesia. 
Peserta didik dapat menjelaskan manfaat 
perwakilan diplomatik dalam pelaksanaan 
politik luar negeri yang di anut Indonesia. 
Peserta didik dapat menjelaskan peran 
Pancasila dalam kaitannya dengan politik luar 
negeri Indonesia. 
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian 
“politik luar negeri”. 
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2. BAHASA INDONESIA PAKET A/ULA 
 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

1. Membaca 
Membaca berbagai 
jenis teks 
nonsastra berupa 
petunjuk, teks 
sederhana, dan 
berbagai karya sastra 
untuk anak-anak 
berbentuk puisi, 
dongeng, pantun, 
percakapan, dan 
drama. 
 

Disajikan teks bacaan 3-4 paragraf, peserta 
didik dapat: 
• menjawab pertanyaan dengan kata tanya 

(apa, siapa, bagaimana, atau mengapa) 
• membuat kalimat tanya sesuai dengan isi 

salah satu paragraf  
• menentukan ide pokok salah satu paragraf 
• menentukan kalimat utama pada sebuah 

paragraf 
• menentukan makna kata yang sesuai 

dengan salah satu paragraf 
• menentukan makna kata 

kias/sukar/tersirat. 
Disajikan petunjuk penggunaan obat, peserta 
didik dapat menjelaskan penggunaan obat 
sesuai dengan tingkatan umur 
Disajikan petunjuk penggunaan sebuah 
produk yang diacak, peserta didik dapat 
mengurutkan dengan susunan yang tepat. 
Disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat: 
• menyusun pernyataan yang sesuai dengan 

isi paragraf 
• mengartikan salah satu kata sulit dalam 

kalimat 
• menentukan antonim salah satu kata yang 

terdapat di dalam paragraf. 
Disajikan percakapan dua atau tiga orang, 
peserta didik dapat menentukan topiknya. 
Disajikan teks percakapan dua atau tiga orang, 
peserta didik dapat menyimpulkan isinya. 
Disajikan teks puisi pendek, peserta didik 
dapat: 
• menentukan pernyataan sesuai dengan isi 

puisi 
• menentukan makna kata pada puisi yang 

disajikan. 
Disajikan dua teks, peserta didik dapat 
menyebutkan isi kedua teks tersebut. 
Disajikan teks satu paragraf, peserta didik 
dapat: 
• menentukan gagasan utama 
• menentukan temanya 
• menentukan pesan yang terkandung di 

dalamnya. 
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Disajikan jadwal perjalanan beberapa 
kendaraan berbagai jurusan, peserta didik 
dapat: 
• membuat pernyataan sesuai dengan isi 

jadwal 
• menentukan kendaraan tertentu sesuai 

dengan tujuan. 
Disajikan teks drama, peserta didik dapat: 
• menentukan sifat tokoh  
• menentukan latar 
• menentukan amanatnya. 
Disajikan cuplikan cerita anak, peserta didik 
dapat menyimpulkan isinya. 
Peserta didik dapat menentukan peribahasa 
sesuai dengan ilustrasi yang disajikan. 

2. Menulis 
Mengungkapkan 
pikiran, perasaan,dan 
informasi dalam 
bentukkarangan 
sederhana, petunjuk, 
surat, 
pengumuman, dialog, 
formulir, tekspidato, 
laporan, ringkasan, 
parafrase,serta 
berbagai karya sastra 
untukanak berbentuk 
cerita, puisi, dan 
pantun. 
 

Disajikan sebuah ilustrasi dari sebuah 
laporan, peserta didik dapat: 
• menentukan isinya 
• memperbaiki kalimat yang salah 

strukturnya. 
Disajikan dialog antara dua atau tiga orang 
yang belum lengkap, peserta didik dapat 
melengkapi dengan kalimat 
yang tepat. 
Disajikan petunjuk cara membuat sesuatu 
yang diacak, peserta didik dapat mengurutkan 
sehingga menjadi sebuah petunjuk yang 
runtut. 
Disajikan paragraf rumpang, peserta didik 
dapat melengkapi dengan kalimat yang tepat. 
Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat 
membuat kalimat tanggapan dari  ilustrasi 
tersebut. 
Disajikan sebuah teks, peserta didik dapat 
menyusun ringakasan teks tersebut. 
Disajikan sebuah puisi, peserta didik dapat 
membuat parafrasa. 
Disajikan surat resmi yang di dalamnya 
terdapat kata yang tidak tepat, peserta didik 
dapat memperbaikinya dengan ejaan yang 
tepat. 
Disajikan rubrik khusus surat pembaca, 
peserta didik dapat menulis kalimat saran 
dengan tepat. 
Disajikan dua kalimat tunggal, peserta didik 
dapat menggabungkan dengan kata hubung 
yang tepat. 
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Disajikan kalimat rumpang, peserta didik 
dapat melengkapi dengan kata hubung yang 
tepat pengunaannya. 
Disajikan gambar kegiatan, peserta didik dapat 
menyusun sebuah paragraf yang sesuai 
dengan gambar, 
Disajikan sebuah surat, peserta didik dapat 
membetulkan penggunaan huruf kapital yang 
kurang tepat. 
Peserta didik dapat menentukan tanda baca 
pada kalimat surat yang disajikan. 
Disajikan cuplikan pengumuman yang belum 
lengkap, peserta didik dapat melengkapi 
dengan pilihan kata yang tepat. 
Disajikan cuplikan pengumuman, peserta didik 
dapat menentukan isinya. 
Disajikan surat undangan suatu kegiatan yang 
belum lengkap, peserta didik dapat melengkapi 
dengan kalimatefektif yang tepat. 
Disajikan sebuah teks, peserta didik dapat 
membuat ringkasan teks tersebut. 
Disajikan formulir rumpang dan ilustrasi, 
peserta didik dapat melengkapi formulir sesuai 
dengan ilustrasi yang disajikan. 
Disajikan teks pidato yang belum lengkap, 
peserta didik dapat: 
• melengkapi kalimat ajakan yang tepat 
• memperbaiki kalimat yang ejaannya salah. 
Disajikan surat undangan suatu kegiatan, 
peserta didik dapat memperbaiki surat 
tersebut dengan kalimat resmi yang tepat. 
Disajikan sebuah pantun yang belum lengkap, 
peserta didik dapat melengkapi dengan larik 
yang tepat. 
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3. MATEMATIKA PAKET A/ULA 
 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

1. Memahami konsep 
dan operasi hitung 
bilangan serta dapat 
menggunakannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 

Peserta didik dapat menentukan hasil 
perkalian dari bilangan tiga angka dengan dua 
angka. 
Peserta didik dapat menentukan hasil dari tiga 
operasi hitung campuran  bilangan cacah. 
Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita 
yang berkaitan dengan uang 

Peserta didik dapat menentukan faktor dari 
bilangan dua angka. 
Peserta didik dapat menentukan FPB dari dua 
bilangan dua angka. 
Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita 
yang berkaitan dengan KPK dari 3 bilangan 
satu angka. 
Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita 
yang berkaitan dengan FPB dari 3 bilangan 2 
angka. 
Peserta didik dapat menyederhanakan suatu 
pecahan biasa menjadi pecahan paling 
sederhana. 
Peserta didik dapat menentukan hasil 
penjumlahan 2 pecahan biasa berbeda 
penyebut 

Peserta didik dapat menentukan hasil 
pengurangan 2 bilangan pecahan biasa 
berbeda penyebutnya. 
Peserta didik dapat menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan. 
Peserta didik dapat menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan pengurangan pecahan. 
Peserta didik dapat menentukan hasil 
penjumlahan dan pengurangan dari bentuk 
pecahan 
Peserta didik dapat menentukan hasil 
perkalian dan pembagian dari bentuk pecahan 
Peserta didik dapat menentukan hasil operasi 
hitung penjumlahan bilangan pangkat dua. 
Peserta didik dapat menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan penjumlahan 
penarikan akar pangkat 2. 
Peserta didik dapat mengurutkan 4 pecahan 
yang berbeda penyebutnya dari yang kecil ke 
yang besar. 
Peserta didik dapat menentukan urutan dari 4 
pecahan yang berbeda penyebutnya, dari 
besar ke kecil. 
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Peserta didik dapat menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan perbandingan 

Peserta didik dapat menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan skala jika diketahui 
jarak pada peta dan jarak sebenarnya 

2. Memahami konsep 
ukuran dan 
pengukuran berat, 
panjang, luas, volume, 
dan waktu serta 
penggunaannya dalam 
pemecahan masalah 
kehidupan sehari-
hari. 
 

Peserta didik dapat menentukan hasil operasi 
hitung, penjumlahan yang melibatkan 3 
satuan panjang berbeda. 
Peserta didik dapat menyelesaikan 
permasalahan yang melibatkan satuan waktu. 
Peserta didik dapat menyelesaikan 
permasalahan yang melibatkan  satuan berat. 
Peserta didik dapat menentukan hasil 
penggunaan yang berkaitan dengan 3 satuan 
waktu yang berbeda (jam menit, dan detik). 
Peserta didik dapat menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan 
kecepatan jika 2 diantaranya diketahui. 

3. Memahami konsep, 
sifat dan unsur-unsur 
bangun geometri, 
dapat menghitung 
besar-besaran yang 
terkait dengan bangun 
geometri (2D/3D) 
memahami konsep  
transformasi bangun 
datar, serta dapat 
menggunakannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 

Peserta didik dapat menentukan bangun datar 
yang mempunyai simetri lipat dari beberapa 
gambar yang disajikan 
Peserta didik dapat menentukan hasil 
pencerminan dari bangun datar yang 
disajikan. 
Disajikan gambar trapesium dengan ukuran 
yang ditentukan peserta didik dapat 
menentukan luasnya. 
Peserta didik dapat menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan luas bangun datar. 
Disajikan gambar kubus beserta ukurannya, 
peserta didik dapat menghitung volumenya. 
Disajikan gambar balok dengan ukuran yng 
ditentukan, peserta didik dapat menghitung 
volumenya. 
Peserta didik dapat menentukan nama bangun 
datar berdasarkan sifat-sifat bangun datar 
yang disajikan. 
Peserta didik dapat menentukan jaring-jaring 
kubus dari beberapa gambar jaring-jaring 
yang disajikan 

4. Memahami konsep 
koordinat untuk 
menentukan letak 
benda dan dapat 
menggunakannya 
dalam pemecahan 
masalah. 

Disajikan tiga titik koordinat, peserta didik 
dapat menentukan satu titik koordinat yang 
membentuk bangun persegi panjang 
Peserta didik dapat menentukan gambar 
bangun datar dari titik koordinat yang 
disajikan 
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5. Memahami konsep 
pengumpulan data,  
penyajian data dengan 
tabel 
dan grafik, 
mengurutkan data, 
menghitung rata-rata 
serta menerapkan 
dalam pemecahan 
masalah kehidupan 
sehari-hari. 
 

Peserta didik dapat menentukan data paling 
banyak atau paling sedikit dari suatu gambar 
diagram batang yang disajikan. 
Peserta didik dapat menentukan diagram 
batang dari data yang disajikan dalam bentuk 
tabel. 
Peserta didik dapat menentukan diagram 
lingkarang dari data yang disajikan 

Peserta didik dapat menentukan rata-rata dari 
data nilai ulangan yang disajikan (rentang 
banyak data 6 – 10 data). 
Peserta didik dapat menentukan nilai modus 
dari data yang disajikan dalam bentuk soal 
cerita. 
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4 ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM PAKET A/ULA 
 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

1. Memahami ciri-ciri dan 
penggolongan 
hewan/tumbuhan 
perkembangbiakan 
tumbuhan/hewan/manusia, 
serta manfaat 
tumbuhan/hewan bagi 
manusia dan upaya 
pelestariannya. 
 
 

Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri 
khusus pada makhluk hidup tertentu. 
Peserta didik dapat menggolongkan 
makhluk hidup berdasarkanciri-cirinya. 
Peserta didik dapat menentukan cara 
perkembangbiakan pada 
hewan/tumbuhan. 
Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri 
perkembangan padahewan atau 
manusia. 
Peserta didik dapat menjelaskan 
pemanfaatan tumbuhan/hewanbagi 
manusia dan lingkungan. 
Peserta didik dapat menjelaskan cara 
melestarikantumbuhan/hewan langka. 

2. Memahami saling 
ketergantungan 
antarmakhluk hidup 
menyesuaikandiri terhadap 
lingkungannya, serta 
cara-cara menjaga 
keseimbanganekosistem. 
 
 

Peserta didik dapat mengidentifikasi 
peranan hewan/tumbuhan pada suatu 
rantai makanan. 
Peserta didik dapat memberikan contoh 
hubungan khas (simbiosis) 
antarmakhluk hidup 
Peserta didik dapat menjelaskan bentuk 
dan fungsi alat tubuhmakhluk hidup 
untuk menyesuaikan diriterhadap 
lingkungannya. 
Peserta didik dapat menjelaskan cara 
menjaga keseimbanganekosistem. 

3. Memahami bagian tubuh 
tumbuhan/hewan/manusia, 
menjelaskan fungsinya serta 
mengidentifikasi kebutuhan 
tubuh 
supaya sehat. 
 

Peserta didik dapat mengidentifikasi 
bagian-bagian 
tubuhtumbuhan/hewan/manusia. 
Peserta didik dapat menjelaskan proses 
yang terjadi padatumbuhan. 
Peserta didik dapat menunjukkan 
gambar rangka yang memiliki fungsi 
tertentu. 
Peserta didik dapat menunjukkan bagian 
indera yang mempunyai fungsi tertentu 
berdasarkan gambar. 
Peserta didik dapat menjelaskan fungsi 
bagian organ pernapasan yang 
ditunjukkan dalam gambar. 
Peserta didik dapat menentukan alat 
pernapasan hewan. 
Peserta didik dapat menjelaskan fungsi 
organ pencernaan yang disajikan dalam 
gambar. 
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Peserta didik dapat mengidentifikasi 
proses peredaran darah manusia. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi 
jenis-jenis penyakit/cara 
pencegahannya. 
Peserta didik dapat menjelaskan cara 
menjagakesehatan manusia. 

4. Memahami beragam sifat 
benda,hubungannya dengan 
penyusunnya,perubahan 
wujud benda, dan 
kegunaannya 

Peserta didik dapat menjelaskan sifat zat 
tertentu. 
Peserta didik dapat menyebutkan jenis 
perubahan wujud yang terjadi. 

5 Memahami berbagai bentuk 
energi,perubahan, dan 
manfaaatnya 

Peserta didik dapat menjelaskan 
pengaruh suhu pada kegiatantertentu. 

Peserta didik dapat menjelaskan jenis 
perpindahan kalor pada kegiatan 
tertentu. 
Peserta didik dapat mengelompokkan 
benda-benda yang 
termasukkonduktor/isolator. 
Peserta didik dapat menentukan sumber 
bunyi pada alat musiktertentu atau alat 
yang menghasilkan bunyipaling 
tinggi/rendah. 
Peserta didik dapat menjelaskan syarat-
syarat terjadinya bunyi. 
Peserta didik dapat menentukan 
perubahan energi yang terjadi 
padakegiatan tertentu/alat tertentu. 
Peserta didik dapat menyebutkan contoh 
energi alternatif yang digunakan pada 
kegiatan tertentu. 
Peserta didik dapat menjelaskan cara 
menghemat energi tertentu. 
Peserta didik dapat menentukan jenis 
gaya yang digunakan padakegiatan 
tertentu. 
Peserta didik dapat menentukan jenis 
pesawat sederhana yang digunakan pada 
suatu kegiatan. 
Peserta didik dapat menentukan sifat 
cahaya yang terjadi padasuatu kegiatan. 
Peserta didik dapat menentukan lampu 
yang menyala/padam jika saklar 
diputus/disambung pada suatu 
rangkaian. 

6. Mendeskripsikan berbagai 
jenissumber daya alam, 

Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-
ciri jenis tanah tertentu. 
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perubahan yangterjadi 
dalam penggunaannya, 
serta 
dampaknya bagi kehidupan 
 

Peserta didik dapat menjelaskan 
kegiatan yang dapat merusakkelestarian 
sumber daya alam. 
Peserta didik dapat mengelompokkan 
jenis sumber daya alam yang dapat 
diperbarui atau tidak dapat diperbarui. 

7. Memahami sistem tata 
surya bagikehidupan 
 

Peserta didik dapat menentukan 
nama/ciri-ciri planet dalam tatasurya. 
Peserta didik dapat menjelaskan akibat 
rotasi/revolusi bumi. 
Peserta didik dapat menjelaskan 
terjadinya gerhana bulan/matahariatau 
perhitungan tahun Masehi/tahun 
Hijriah. 
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1. Menjelaskan 
penggunaan peta, 
kenampakan alam, 
dan keragaman sosial 
budaya Indonesia 
serta 
permasalahannya 
 

Disajikan simbol dalam peta, peserta didik 
dapat menentukan arti simbol tersebut. 
Peserta didik dapat menentukan skala peta 
dengan cara membandingkan dengan peta 
yang ada skalanya. 
Disajikan peta provinsi, peserta didik dapat 
menentukan kenampakan alam yang terdapat 
pada provinsi tersebut. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi 
keragaman sosial/budaya Indonesia. 
Peserta didik dapat menentukan usaha 
pemerintahuntuk meningkatkan kualitas 
penduduk di daerah tertentu. 
Disajikan contoh/kasus, peserta didik dapat 
menentukan cara menghargai keragaman 
suku bangsa. 
Disajikan beberapa nama suku bangsa, 
peserta didik dapat menentukan asal suku 
bangsa tersebut. 
Disajikan beberapa hasil budaya, peserta didik 
dapat menentukan asal budaya tersebut. 

2. Mendeskripsikan 
sumber daya alam 
dan kaitannya dengan 
aktivitas ekonomi 
penduduk 
 

Peserta didik dapat mengelompokkan sumber 
daya alamberdasarkan kriteria tertentu  
Peserta didik dapat menentukan aktivitas 
ekonomi penduduk sesuai dengan kondisi 
geografisnya. 
Disajikan beberapa sumber daya alam, 
peserta didik dapat menentukan aktivitas 
ekonomi sesuaidengan sumber daya alam 
tersebut. 
Disajikan ilustrasi tentang kegiatan ekonomi, 
peserta didik dapat menentukan jenis kegiatan 
ekonomi. 

3. Mendeskripsikan 
peninggalan sejarah di 
lingkungan, 
peninggalan 
berskala nasional 
 

Peserta didik dapat mengidentifikasi cara 
menghargai keragaman suku bangsa di 
Indonesia. 
Disajikan gambar peninggalan sejarah 
berskala nasional, peserta didik dapat 
menentukan daerah asal peninggalan 
tersebut. 
Disajikan pernyataan peserta didik dapat 
mengidentifikasi pernyataan yang termasuk 
upaya menjaga kelestarian peninggalan 
sejarah. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi 
keteladanan tokohpahlawan tertentu di 
lingkungannya. 
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Disajikan gambar tokoh sejarah, peserta didik 
dapat menentukan peranan dalam 
perjuangannya. 

4. Menjelaskan 
keteladanan 
pahlawan, tokoh 
sejarah/pejuang pada 
masa 
Hindu-Buddha, Islam, 
penjajahan Belanda, 
Jepang 
 

Disajikan beberapa peninggalan sejarah, 
peserta didik dapat menentukan peninggalan 
pada masa Hindu-Buddha. 
Disajikan gambar peninggalan sejarah, peserta 
didik dapat mengidentifikasi peninggalan 
sejarah yang bercorak Islam. 
Disajikan gambar tokoh sejarah masa Hindu-
Buddha, peserta didik dapat menentukan 
peranan dalam perjuangannya. 
Disajikan gambar tokoh sejarah pada masa 
Islam, peserta didik dapat menentukan 
peranan dalam perjuangannya. 
Disajikan gambar tokoh sejarah, peserta didik 
dapat mengidentifikasi perjuangan tokoh 
tersebut pada masa Belanda/masa Jepang. 

5. Mendeskripsikan 
koperasi, jenis usaha 
dan kegiatan ekonomi 
di Indonesia 
 

Disajikan lambang koperasi, siswa dapat 
menentukan arti lambang yang diberi tanda 
panah. 
Peserta didik dapat menentukan peranan 
koperasi bagi perekonomian bangsa Indonesia. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi 
perbedaan alat-alat produksi modern dengan 
tradisional. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis 
usaha dalam masyarakat. 
Disajikan beberapa contoh, peserta didik 
dapat menentukan salah satu kegiatan 
ekonomi (konsumsi, produksi atau distribusi). 

6. Mendeskripsikan 
perkembangan 
teknologi produksi, 
komunikasi, dan 
transportasi 

Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik 
dapat menentukan ciri teknologi komunikasi 
masa lalu atau masa kini/modern. 
Disajikan contoh alat transportasi, peserta 
didik dapat menentukan kelebihan atau 
kekurangan alat tersebut. 

7. Menjelaskan peranan 
tokoh pejuang 
Indonesia dalam 
mempersiapkan, 
memproklamasikan 
Indonesia dan 
mempertahankan 
kemerdekaan 

Peserta didik dapat mengidentifikasi peranan 
atau jasanya tokoh tertentu dalam 
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 
Disajikan gambar tokoh, peserta didik dapat 
menunjukkan peranan atau jasa tokoh 
tersebut dalam memproklamasikan 
kemerdekaan. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi peranan 
tokoh tertentu dalam mempertahankan 
kemerdekaan. 



    

Kisi-Kisi US/M-2013/2014  19 

NO KOMPETENSI INDIKATOR 

8. Menjelaskan 
kenampakan alam, 
pembagian wilayah, 
dan perkembangan 
sistem administrasi 
wilayah 
 

Disajikan peta wilayah di Indonesia, peserta 
didik dapat menentukan kenampakan alam 
utama di wilayah tersebut. 
Disajikan peta wilayah, peserta didik dapat 
menentukan kenampakan alam buatan di 
wilayah tersebut. 
Disajikan ilustrasi tentang perbedaan waktu, 
peserta didik dapat menentukan perbedaan 
waktu setempat. 
Peserta didik dapat mengidentifikasi provinsi 
tertentu di Indonesia yang terbentuk. 

9. Menjelaskan keadaan 
alam sosial negara 
tetangga dan benua di 
dunia 

Peserta didik dapat menentukan kenampakan 
alam utama di negara tetangga. 
Disajikan beberapa sumber daya alam, peserta 
didik dapat menentukan sumber alam negara 
tetangga tertentu. 
Disajikan contoh, peserta didik dapat 
mengidentifikasi kehidupan sosial/budaya 
negara-negara tetangga. 
Disajikan peta benua Asia, peserta didik dapat 
menentukan kenampakan alam di benua Asia 
tersebut. 
Disajikan peta benua Australia, peserta didik 
dapat menentukan ibukota pada peta yang 
ditunjuk. 
Disajikan beberapa pernyataan kenampakan 
alam, peserta didik dapat menentukan 
kenampakan alam benua Amerika. 
Disajikan peta Benua Afrika, peserta didik 
dapat menentukan kenampakan alam yang 
ada di Benua Afrika. 
Disajikan peta Benua Eropa, peserta didik 
dapat menunjukkan kenampakan alam benua 
tersebut. 

10. Menjelaskan gejala 
alam dan 
caramenghadapi 
bencana alam 
 

Peserta didik dapat menjelaskan gejala alam 
yang terjadidi negara tetangga. 
Disajikan ilustrasi bencana alam di suatu 
tempat, pesertadidik dapat menjelaskan cara-
cara menghadapi terjadinya bencana alam 
tersebut. 

11. Mendeskripsikan 
dampak globalisasi 
dalam kehidupan 
bangsa Indonesia 
 

Peserta didik dapat menjelaskan peranan 
Indonesia pada era globalisasi. 
Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik 
dapat menentukan dampak positif atau negatif 
globalisasi terhadap kehidupan bangsa 
Indonesia. 
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12. Mendeskripsikan 
kegiatan ekspor dan 
impor dalam 
kehidupan ekonomi 
antarbangsa 
 

Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik 
dapat menentukan keuntungan atau kerugian 
barang ekspor atau impor. 
Peserta didik dapat menjelaskan manfaat 
ekspor atau impor barang. 
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a.n Kepala Badan Penelitian 
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