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STANDAR KOMPETENSI (SK)
DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah
Ibtidaiyah (MI)

A. Latar Belakang
Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi

warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah
negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang
pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan --atau nasionalisme-- yaitu pada
tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara
yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau
golongannya. [Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta:
Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998].

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan
pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara
historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk
Republik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. [Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945]

Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan
penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang
mengancam keutuhan negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan
komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan
kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi
penerus.

Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak
warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam
kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan
organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan
diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perlu pula
ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia,
kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada
hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang
memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu
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melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang
cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

B. Tujuan
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki

kemampuan sebagai berikut.
 Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
 Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam

kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
 Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-
bangsa lainnya

 Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau
tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek

sebagai berikut.
1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta

lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap
positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan
keadilan

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib
di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-
norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan
nasional, Hukum dan peradilan internasional

3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota
masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan
perlindungan HAM

4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga
masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat,
Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan kedudukan warga negara

5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama,
Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara
dengan konstitusi

6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan
daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik,
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam
masyarakat demokrasi

7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara,
Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka

8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era
globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional,
dan Mengevaluasi globalisasi.
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D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Kelas V, Semester 1

Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar
1. Memahami pentingnya

keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)

1.1 Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

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

2. Memahami peraturan
perundang-undangan
tingkat pusat dan daerah

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

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

Kelas V, Semester 2
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

3. Memahami kebebasan
berorganisasi

3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi
3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan

sekolah dan masyarakat
3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi

di sekolah
4. Menghargai keputusan

bersama
4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama
4.2 Mematuhi keputusan bersama

E. Arah Pengembangan
Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk

mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian
kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu
memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)
TAHUN PELAJARAN : 2011 -2012

Nama Sekolah : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( PKN )
Kelas : V
Semester : 1

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

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

1.1. Medeskripsi-kan
Negara Kesatuan
Republik
Indonesia

 Menjelaskan pengertian
NKRI

 Menyebutkan dasar
hukum NKRI.

 Menjelaskan satuan
daerah otonom dalam
NKRI.

 Menjelaskan tentang
hubungan luar negeri
yang dilakukan NKRI

 Menjelaskan fungsi
pemilihan umum dan
pengaruhnya terhadap
NKRI.

 Menunjukkan sisi utara
selatan, timur, dan barat
NKRI, serta
menyebutkan nama
negara atau perairan
yang menjadi batas
NKRI.

 Menyebutkan posisi
lintang dan bujur NKRI.

 Memahami tujuan
penetapan batas-batas
fisik NKRI.

 Menjelaskan fungsi
wilayah daratan NKRI.

 Menjelaskan fungsi
wilayah laut NKRI.



 Menjelaskan fungsi
wilayah udara NKRI.

1.2. Menjelaskan
pentingnya
keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia

 Memahami arti penting
keutuhan NKRI.



Rosmayasari, S.Pd. | 6

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

 Mampu menjelaskan
fungsi Pancasila sebagai
perekat persatuan
bangsa.

 Mampu menjelaskan
makna kesatuan wilayah
Indonesia dari keempat
segi kehidupan
bernegara (politik,
sosial budaya, ekonomi,
pertahanan-keamanan).

1.3. Menunjuk-kan
contoh-contoh
perilaku dalam
menjaga keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia

 Memahami prinsip-
prinsip sikap
memelihara keutuhan
NKRI.

Jumlah

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)
TAHUN PELAJARAN : 2011 -2012

Nama Sekolah : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( PKN )
Kelas : V
Semester : 1

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

2. Memahami
peraturan
perundang-
undangan
tingkat pusat
dan daerah.

2.1. Menjelaskan
pengerti-an dan
pen-tingnya
peraturan
perundang-
undangan tingkat
pusat dan daerah.

 Menjelaskan pengertian
perundang-undanan pusat dan
daerah.

 Memahami perbedaan fungsi
tiap peraturan yang berlaku di
tingkat pusat dan daerah.

 Mengetahui berbagai hal yang
perlu diatur dengan undang-
undang.

 Memahami sebab dan asas
pembuatan undang-undang

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

 Mengetahui tata urutan
perundang-undangan di
Indonesia.

 Memahami kandungan dan
fungsi peraturan-peraturan
perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia
berdasarkan hierarkinya.

 Mengetahui akibat mematuhi
peraturan dan undang-undang
bagi individu dan masyarakat.

 Mengetahui akibat melanggar
peraturan dan undang-undang
bagi individu dan masyarakat.

Jumlah

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)
TAHUN PELAJARAN : 2011-2012

Nama Sekolah : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( PKN )
Kelas : V
Semester : 2

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

3. Memahami
kebebasan
berorganisasi.

3.1. Mendekripsik-an
pengertian organisasi

 Mendeskripsikan
pengertian organisasi.

 Menyebutkan contoh-
contoh tujuan organisasi.

 Menyebutkan contoh-
contoh anggota
organisasi.

 Merumuskan contoh
struktur organisasi.

 Merumuskan contoh tata
tertib organisasi.

3.2. Menyebut-kan
contoh organisasi di
lingkungan sekolah dan
masyarakat.

 Menjelaskan tujuan,
anggota, struktur, dan tata
tertib berbagai organisasi
di sekolah dan
masyarakat.

3.3. Menampilkan
peran serta dalam
memilih organisasi di
sekolah.

 Memahami prinsip-
prinsip mengenal
organisasi, serta sikap
dalam memilih dan
memanfaatkan organisasi.

Jumlah

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)
TAHUN PELAJARAN : 2011 -2012

Nama Sekolah : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( PKN )
Kelas : V
Semester : 2

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

4. Menghargai
keputusan bersama.

4.1. Mengenal bentuk-
bentuk keputusan
bersama.

 Memahami definisi
keputusan bersama.

 Memahami bentuk-
bentuk keputusan
bersama.

 Memahami prinsip-
prinsip musyawarah
dan mufakat.

4.2. Memahami
keputusan bersama.

 Memahami definisi
dan bentuk-bentuk
keputusan bersama,
serta musyawarah dan
mufakat..

 Menentukan sikap
yang tepat terhadap
keputusan bersama.

Jumlah

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)

A. Latar Belakang
Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan

emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari
semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal
dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan,
berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan
serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya.

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta
didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara
lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia
Indonesia.

Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi
kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan,
keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar
kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami dan merespon
situasi lokal, regional, nasional, dan global.

Dengan standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia ini diharapkan:
1. peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan,

kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya
kesastraan dan hasil intelektual bangsa sendiri;

2. guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi bahasa peserta
didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan sumber belajar;

3. guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan dan
kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan peserta
didiknya;

4. orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program
kebahasaan daan kesastraan di sekolah;

5. sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan kesastraan
sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber belajar yang tersedia;

6. daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan dan kesastraan sesuai
dengan kondisi dan kekhasan daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan
nasional.

B. Tujuan
Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan

sebagai berikut.
1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara

lisan maupun tulis
2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan

bahasa negara
3. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk

berbagai tujuan
4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta

kematangan emosional dan sosial
5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus
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budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa
6. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan

intelektual manusia Indonesia.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan

berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut.
1. Mendengarkan
2. Berbicara
3. Membaca
4. Menulis.

Pada akhir pendidikan di SD/MI, peserta didik telah membaca sekurang-kurangnya
sembilan buku sastra dan nonsastra.
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D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Kelas V, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Mendengarkan
1. Memahami penjelasan

narasumber dan cerita
rakyat secara lisan

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

1.2 Mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita rakyat
yang didengarnya

Berbicara
2. Mengungkapkan pikiran,

pendapat, perasaan, fakta
secara lisan dengan
menanggapi suatu
persoalan, menceritakan
hasil pengamatan, atau
berwawancara

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

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

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

Membaca
3. Memahami teks dengan

membaca teks
percakapan, membaca
cepat 75 kata/menit, dan
membaca puisi

3.1 Membaca teks percakapan dengan lafal dan
intonasi yang tepat

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

3.3 Membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang
tepat

Menulis
4. Mengungkapkan pikiran,

perasaan, informasi, dan
pengalaman secara
tertulis dalam bentuk
karangan, surat
undangan, dan dialog
tertulis

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

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

4.3 Menulis dialog sederhana antara dua atau tiga
tokoh dengan memperhatikan isi serta perannya

Kelas V, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Mendengarkan
5. Memahami cerita tentang

suatu peristiwa dan cerita
pendek anak yang
disampaikan secara lisan

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

5.2 Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar,
amanat)
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Berbicara
6. Mengungkapkan pikiran

dan perasaan secara lisan
dalam diskusi dan
bermain drama

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

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

Membaca
7. Memahami teks dengan

membaca sekilas,
membaca memindai, dan
membaca cerita anak

7.1 Membandingkan isi dua teks yang dibaca dengan
membaca sekilas

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

7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa
kalimat

Menulis
8. Mengungkapkan pikiran,

perasaan, informasi, dan
fakta secara tertulis
dalam bentuk ringkasan,
laporan, dan puisi bebas

8.1 Meringkas isi buku yang dipilih sendiri dengan
memperhatikan penggunaan ejaan

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

8.3 Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang
tepat

E. Arah Pengembangan
Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk

mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian
kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian
perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)
DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Nama Sekolah : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas / Semester : V / 1
Tahun Pelajaran : 2011 -2012

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

1 Mende-ngarkan
Memahami penjelasan
nara sumber dan cerita
rakyat secara lisan

1.1 Menang-gapi penje-
lasan nara sumber
(petani,pedagang,ne
layan,karyawan dll)
dengan
memperhatikan
santun berbahasa.

 Siswa dapat
mendengarkan
penjelasan.

 Siswa dapat
menanggapi
pernyataan.

 Siswa dapat
menanggapi penjelasan
nara sumber.

 Siswa dapat
menuliskan hal-hal
penting dari penjelasan
nara sumber.

 Siswa dapat
menceriterakan kembali
penjelasan nara sumber.

1.2 Mengiden-tifikasi
un-sur cerita rakyat
yang didengarnya

 Siswa dapat
mendengarkan cerita
rakyat.

 Siswa dapat mencatat
nama-nama tokoh
dalam cerita

 Siswa dapat
menjelaskan sifat tokoh
dengan tepat.

 Siswa dapat
memberikan tanggapan
mengenai isi cerita
rakyat yang didengar.

JUMLAH

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)
DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Nama Sekolah : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas / Semester : V / 1
Tahun Pelajaran : 2011 -2012

Standar
Kompetensi

Kompetensi Dasar KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

2 Berbicara
Mengungkap-kan
pikiran, pendapat,
perasaan, fakta
secara lisan dengan
menanggapi suatu
persoalan,
menceritakan hasil
pengamatan, atau
berwawancara

2.1.Menang-gapi penje-
lasan nara sumber
(petani,pedagang,nel
ayan,karyawan dll)
dengan
memperhatikan
santun berbahasa.

 Siswa dapat
mendengarkan
penjelasan.

 Siswa dapat
menanggapi pernyataan.

 Siswa dapat
menanggapi penjelasan
nara sumber.

 Siswa dapat menuliskan
hal-hal penting dari
penjelasan nara sumber.

 Siswa dapat
menceriterakan kembali
penjelasan nara sumber.

2.2 Menceri-terakan
hasil
pengamatan/kunjun
gan dengan bahasa
runtut,baik dan
benar .

 Siswa dapat memahami
laporan hasil kunjungan.

 Siswa dapat membuat
laporan hasil kunjungan
dengan benar.

 Siswa dapat
menyampaikan hasil
laporan dengan benar.

 Siswa dapat
menanggapi isi laporan
kunjungan.

2.3 Berwa-wancara
sederhana dengan
nara sumber
(petani,pedagang,ne
layan,karyawan dll)
dengan
memperhatikan
pilihan kata dan
santun berbahasa.

 Siswa dapat memahami
kegiatan wawancara dan
memperagakan
wawancara.

 Siswa dapat menuliskan
daftar pertanyaan untuk
melakukan wawancara.

 Siswa dapat melakukan
wawancara dengan nara
sumber.

 Siswa dapat
menggunakan kata
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Tanya dengan tepat.
 Siswa dapat membuat

kata Tanya apa,siapa,di
mana,kapan,dari
mana,bagaimana dan
kapan dengan tepat.

JUMLAH

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)
DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Nama Sekolah : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas / Semester : V / 1
Tahun Pelajaran : 2011 -2012

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

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

3.1. Membaca teks
percakapan
dengan lafal dan
intonasi yang
tepat.

 Siswa dapat membaca
teks bacaan secara
berpasangan di depan
kelas.

 Siswa dapat mencatata
hal-hal pokok dalam
percakapan.

 Siswa dapat
menuliskan isi
kesimpulan
percakapan.

3.2 Menemu-kan
gaga-san utama
suatu teks yang
dibaca dengan
kecepatan 75
kata/menit.

 Siswa dapat membaca
bacaan dengan
kecepatan 75/menit.

 Siswa dapat mencatat
hal-hal penting dari
bacaan yang dibaca.

 Siswa dapat
mengajukan dan
menjawab pertanyaan
berdasarkan informasi
bacaan yang dibaca.

 Siswa dapat
menceriterakan
kembali isi bacaan
yang dibaca.

3.3 Membaca puisi
dengan lafal dan
intonasi yang
tepat.

 Siswa dapat
menentukan
jeda,penggalan kata
dalam puisi.

 Siswa dapat membaca
puisi dengan ekspresi
dan penghayatan yang
tepat.

 Siswa dapat mencari
puisi yang bertemakan
Pahlawan dan
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membacakan dengan
ekspresi dan
penghayatan yang
tepat.

JUMLAH

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)
DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Nama Sekolah : SDN CENPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas / Semester : V / 1
Tahun Pelajaran : 2011-2012

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

4. Menulis
Mengungkap-kan
pikiran, perasaan,
informasi, dan
pengalaman secara
tertulis dalam bentuk
karangan, surat
undangan, dan dialog
tertulis

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

 Siswa dapat
menentukan judul
karangan.

 Siswa dapat
melengkapi bagian
awal,tengah,akhir
cerita.

 Siswa dapat menulis
karangan berdasar-kan
penga-laman.

 Siswa dapat membaca
karangan yang dibuat.

 Siswa dapat
memahami
penggunaan kata
“tanpa”.

4.2 Menulis surat
undangan (ulang
tahun, acara
keagama-an, kegia-
tan seko-lah,
kenaikan sekolah
dll) dengan kalimat
efektif dan
memperhatikan
penggunaan ejaan.

 Siswa dapat
memahami bagian-
bagian surat undangan
resmi.

 Siswa dapat
melengkapi surat
undangan dengan
tepat.

4.3 Menulis dialog
sederhana antara
dua atau tiga
tokoh dengan
memperhatikan
isi serta perannya.

 Siswa dapat membaca
contoh dan
kesimpulan isi dialog.

 Siswa dapat
memperagakan
percakapan dan
menyimpulkan isi
percakapan.

 Siswa dapat menulis
dialog dengan tema
yang telah ditentukan
berdasarkan gambar.

 Siswa dapat
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memperagakan dialog
tang dibuat di depan
kelas.

 Siswa dapat
memahami
penggunaan tanda seru
( ! ) dalam kalimat.

 Siswa dapat
membubuhi tanda seru
( ! ) dalam kalimat.

 Siswa dapat membuat
kalimat dengan
mengguanakan tanda
seru ( ! )

JUMLAH

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)
DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Nama Sekolah : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas / Semester : V / 2
Tahun Pelajaran : 2011 -2012

Standar
Kompetensi

Kompetensi Dasar KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

5. Mende-ngarkan
Memehami cerita
tentang suatu
peristiwa dan cerita
pendek anak yang
disampaikan secara
lisan

5.1 Menang-gapi
cerita tentang
peristiwa yang
terjadi di sekitar
yang
disampaikan
secara lisan

 Siswa mendengarkan
cerita tentang suatu
peristiwa

 Siswa menjawab
pertanyaan yang
diajukan Guru

 Siswa menanggapi suatu
masalah di sekitar

5.2 Mengiden-
tifikasi unsur
cerita (tokoh,
tema, latar, dan
amanat)

 Siswa dapat
mendengarkan pembaca
cerita.

 Siswa dapat bertanya
jawab tentang isi cerita
yang di dengar

JUMLAH

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)
DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Nama Sekolah : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas / Semester : V / 2
Tahun Pelajaran : 2011 -2012

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

6. Berbicara
Mengungkapkan pikiran
dan persaan secara lisan
dalam diskusi dan
bermain drama

6.1 Mengo-mentari
persoalan
faktual disertai
alasan yang
mendukung
dengan
memperhatikan
pilihan late dan
santun
berbahasa

 Siswa dapat
mencermati persoala
atau masalah yang
diajukan

 Siswa dapat
menanggapi masalah
yang di diajukan

6.2 Memeran-kan
tokoh drama
dengan lafal,
intonasi, dan
ekspresi yang
tepat

 Memeran-kan tokoh
drama

 Mengung-kapkan
pendapat tentang
drama

JUMLAH

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)
DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Nama Sekolah : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas / Semester : V / 2
Tahun Pelajaran : 2011 -2012

Standar
Kompetensi

Kompetensi Dasar KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

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

7.1 Memban-dingkan isi
dua teks yang
dibacadengan
membaca sekilas

 Membaca dua bacaan
 Mencatat persamaan

dan perbedaan dari
kedua bacaan

7.2 Menemu-kan
informasi secara
cepat dari berbagai
teks khusus (buku
petunjuk telepon,
jadwal perjalanan
daftar acara, menu
dll

 Membaca jadwal siaran
lelevisi

 Menjawab pertanyaan
 Menjelas-kan jadwal

dalam bentuk kalimat

7.3 Menyim-pulkan isi
cerita anak dalam
beberapa kalimat

 Membaca cerita
 Menjawab pertanyaan
 Menuliskan kesimpulan

isi cerita
JUMLAH

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)
DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

Nama Sekolah : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas / Semester : V / 2
Tahun Pelajaran : 2011 -2012

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

8. Menulis
Mengungkap-kan
pikiran , perasaan,
informasi, dan fakta
tertulis dalam bentuk
ringkasan, laporan,
dan puisi bebas

8.1 Meringkas isi
buku yang
dipilih sendiri
dengan
memperhatikan
penggunaan
ejaan

 Memahami langkah-
langkah dalam kegiatar
meringkas

 Membaca saksama
bacaan yang akan
diringkas

 Meringkas bacaan atau
buku

8.2 Menulis laporan
pengama-tan /
kunjungan
berdasar
tahapan
(catatan, konsep
awal,
perbaikan,
final) dengan
memperhatikan
pengguna-an
ejaan

 Menyusun laporan
peristiwa

 Menyampaikan laporan
secara lisan

 Memperbaiki tulisan
laporan

8.3 Menulis puisi
bebas dengan
pilihan kata
yang tepat

 Membaca contoh puisi
 Menulis puisi

JUMLAH

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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STANDAR KOMPETENSI (SK)
DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

MATA PELAJARAN MATEMATIKA UNTUK SEKOLAH DASAR (SD) /MADRASAH
IBTIDAIYAH (MI)

A. Latar Belakang
Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir
manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini
dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori
peluang dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan
diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini.

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari
sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis,
sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut
diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan
memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak
pasti, dan kompetitif.

Standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika dalam dokumen ini disusun
sebagai landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan tersebut di atas.
Selain itu dimaksudkan pula untuk mengembangkan kemampuan menggunakan
matematika dalam pemecahan masalah dan mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan
menggunakan simbol, tabel, diagram, dan media lain.

Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran matematika
yang mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan solusi
tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Untuk meningkatkan
kemampuan memecahkan masalah perlu dikembangkan keterampilan memahami
masalah, membuat model matematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan
solusinya.

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan
pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). Dengan
mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk
menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah
diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat
peraga, atau media lainnya.

B. Tujuan
Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan

sebagai berikut.
1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam
pemecahan masalah

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam
membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan
matematika

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang
model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh
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4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk
memperjelas keadaan atau masalah

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki
rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet
dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

C. Ruang Lingkup
Mata pelajaran Matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputi aspek-aspek

sebagai berikut.
1. Bilangan
2. Geometri dan Pengukuran
3. Pengolahan Data

D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Kelas V, Semester 1
Standar Kompetensi Komptensi Dasar

Bilangan
1. Melakukan operasi hitung

bilangan bulat dalam
pemecahan masalah

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

1.2 Menggunakan faktor prima untuk menentukan KPK
dan FPB

1.3 Melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat
1.4 Menghitung perpangkatan dan akar sederhana
1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

operasi hitung, KPK dan FPB

Geometri dan Pengukuran
2. Menggunakan pengukuran

waktu, sudut, jarak, dan
kecepatan dalam pemecahan
masalah

2.1 Menuliskan tanda waktu dengan menggunakan
notasi 24 jam

2.2 Melakukan operasi hitung satuan waktu
2.3 Melakukan pengukuran sudut
2.4 Mengenal satuan jarak dan kecepatan
2.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

waktu, jarak, dan kecepatan

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

3.1 Menghitung luas trapesium dan layanglayang
3.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas

bangun datar

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

4.1 Menghitung volume kubus dan balok
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

volume kubus dan balok
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Kelas V, Semester 2
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Bilangan
5. Menggunakan pecahan dalam

pemecahan masalah

5.1 Mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal
serta sebaliknya

5.2 Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk
pecahan

5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan
5.4 Menggunakan pecahan dalam masalah

perbandingan dan skala

Geometri dan Pengukuran
6. Memahami sifat-sifat bangun

dan hubungan antar bangun

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar
6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang
6.3 Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang

sederhana
6.4 Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri
6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

bangun datar dan bangun ruang sederhana

E. Arah Pengembangan
Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk
mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian
kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian
perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)
TAHUN PELAJARAN : 2011 -2012

Nama Sekolah : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : MATEMATIKA 5A
Kelas/Program : V
Semester : Ganjil

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

1. Melakukan operasi
hitung bilangan
bulat dalam
pemecahan
masalah

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

o Menggunakan sifat
komutatif, asosiatif dan
distributif untuk
melakukan perhitungan
secara efisien

o Membulatkan bilangan-
bilangan dalam satuan,
puluhan, dan ratusan
terdekat

o Menaksir hasil operasi
hitung dua bilangan

1.2. Menggunakan
faktor prima
untuk
menentukan
KPK dan FPB

Mengunakan faktor prima
dan faktorisasi prima untuk
memecahkan masalah
sehari-hari yang berkaitan
dengan FPB dan KPK

1.3. Melakukan
operasi hitung
campuran
bilangan bulat

o Membaca dan
menuliskan bilngan bulat
dalam kata-kata dan
angka

o Melakukan operasi
penjumlahan,
pengurangan, perkalian,
dan pembagian bilangan
bulat

o Melakukan operasi
hitung campuran dengan
bilangan bulat

o Memecahkan masalah
sehari-hari yang
melibatkan bilangan
bulat

1.4. Menghitung
perpangkatan
dan akar

o Mencari hasil
pemangkatan dua

o Melakukan operasi
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Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

sederhana penjumlahan,
pengurangan, perkalian,
dan pembagian bilangan
berpangkat dua

o Mengenal arti pangkat
dua dari suatu bilangan

o Mencari hasil penarikan
perpangkatan akar
pangkat dua dari
bilangan kuadrat

o Melakukan operasi
penjumlahan,
pengurangan, perkalian,
dan pembagian bilangan
bulat

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

o Memecahkan masalah
yang melibatkan akar
pangkat

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

2.1.Menuliskan
tanda waktu
dengan
menggunakan
notasi 24 jam

o Menuliskan tanda waktu
dengan menggunakan
notasi 24 jam

2.2.Melakukan
operasi hitung
satuan waktu

o Melakukan operasi
hitung satuan waktu

o Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
waktu

2.3.Melakukan
pengukuran
sudut

o Menentukan dan
menaksir besar sudut

o Menggambar dan
mengukur sudut dengan
busur derajat

2.4.Mengenal satuan
jarak dan
kecepatan

o Mengenal hubungan
antarsatuan jarak

o Menghitung satuan jarak
o Mengenal macam-

macam satuan kecepatan
o Mengukur kecepatan

secara tidak langsung
dan langsung
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Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

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

o Menghitung masalah
yang berkaitan denagn
waktu, jarak, dan
kecepatan

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

3.1. Menghitung luas
trapesium dan
layanglayang

o Menemukan Rumus
Luas Trapesium dan
Layang-Layang

o Menghitung Luas
Trapesium dan Layang-
Layang

3.2. Menyelesaik-an
masalah yang
berkaitan dengan
luas bangun
datar

o Menyelesaikan masalah
tentang trapesium dan
Layang-Layang

4. Menghitung
Volume Kubus Dan
Balok Dan
Menggunakannya
Dalam Pemecahan
Masalah

4.1. Menghitung
volume kubus
dan balok

o Mencari Volume Kubus
dan Balok

o Mengenal rumus volume
kubus dan balok

o Menghitung volume
kubus dan balok dengan
rumus

o Mengenal satuan volume
yang baku

4.2. Menyelesaik-an
masalah yang
berkaitan dengan
volume kubus
dan balok

o Menyelesaikan masalah
tentang kubus dan balok

Jumlah

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)
TAHUN PELAJARAN : 2011 -2012

Nama Sekolah : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : MATEMATIKA 5B
Kelas/Program : V
Semester : Genap

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

5. Menggunakan
pecahan dalam
pemecahan
masalah

5.1. Mengubah
pecahan ke
bentuk persen
dan desimal serta
sebaliknya

o Mengubah Pecahan
Biasa Menjadi Persen

o Mengubah pecahan
Biasa menjadi desimal

5.2. Menjumlahka
n dan
mengurangkan
berbagai bentuk
pecahan

o Menjumlahkan
pecahan berpenyebut
tidak sama

o Menjumlahkan
pecahan biasa dengan
pecahan campuran

o Menjumlahkan
pecahan campuran
dengan persen dan
desimal serta
campuran

o Menjumlahkan
pecahan biasa dengan
persen dan pecahan
desimal

o Menjumlahkan tiga
pecahan berpenyebut
tidak sama secara
berturut-turut

o Mengurangkan
pecahan dari bilangan
asli

o Mengurangkan
pecahan berpenyebut
tidak sama dan
pecahan biasa dari
pecahan campuran

o Mengurangkan dua
pecahan campuran
serta tiga pecahan
berpenyebut tidak
sama secara berturut-
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Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

turut
o Penjumlahan dan

pengurangan pecahan
berpenyebut tidak
sama

o Pengurangan pecahan
dengan persen dan
desimal

o Menghitung
penjumlahan dan
pengurangan terhadap
masalah sehari-hari

5.3. Mengalikan
dan membagi
berbagai bentuk
pecahan

o Menghitung perkalian
dan pembagian dan
pembagian pecahan
biasa dengan pecahan
biasa

o Menghitung perkalian
dan pembagian
pecahan biasa dengan
pecahan campuran dan
sebaliknya

o Menghitung perkalian
dan pembagian
pecahan biasa dengan
pecahan desimal dan
sebaliknya

o Menghitung perkalian
dan pembagian
pecahan biasa dengan
pecahan persen dan
sebaliknya

o Menghitung perkalian
dan pembagian
pecahan campuran
dengan persen dan
sebaliknya

o Menghitung operasi
hitung campuran
berbagai bentuk
pecahan

5.4. Menggunakan
pecahan dalam
masalah
perbandingan

o Mengenal
perbandingan sebagian
dari keseluruhan
sebagai pecahan
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Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

dan skala o Menghitung
perbanding untuk
mengukur suhu dan
skala

6. Memahami sifat-
sifat bangun dan
hubungan antar
bangun

6.1.Mengidentifikasi
sifat-sifat bangun
datar

o Mengidentifikasi sifat-
sifat bangun segitiga
dan persegi panjang

o Menggambar bangun
segitiga dan persegi
panjang

o Mengidentifikasi sifat-
sifat bangun trapesium
dan jajargenjang

o Menggambar bangun
segitiga dan persegi
panjang

o Mengidentifikasi sifat-
sifat lingkaran

o Menggambar
lingkaran dengan
jangka

o Mengidentifikasi sifat-
sifat belah ketupat

o Menggambar belah
ketupat

6.2.Mengidentifikasi
sifat-sifat bangun
ruang

o Mengidentifikasi sifat-
sifat bangun prisma
tegak, Limas, dan
Kerucut

o Menggambar bangun
prisma tegak, Limas,
dan Kerucut

6.3.Menentukan
jaring-jaring
berbagai bangun
ruang sederhana

o Membuat jaring-jaring
bangun ruang
sederhana

6.4.Menyelidiki
sifat-sifat
kesebangunan
dan simetri

o Menunjukkan sifat-
sifat kesebangun
antarbangun

o Menunjukkan dan
menentukan sifat-sifat
simetri lipat dan
simetri putar
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Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

6.5.Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
bangun datar dan
bangun ruang
sederhana

o Menghitung masalah
yang berkaitan dengan
bangun datar dan
bangun ruang
sederhana

Jumlah

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR
TINGKAT SD, MI, DAN SDLB

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah
Ibtidaiyah (MI)

A. Latar Belakang
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang
berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu
proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik
untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut
dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya
menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi
agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan
untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh
pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar.

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia
melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu
dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat
SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan,
teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang
dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah
secara bijaksana.

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry)
untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta
mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu
pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara
langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah.

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI merupakan
standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan
dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD
didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja
ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru.

B. Tujuan
Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan

sebagai berikut.
1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya
2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat

dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran tentang adanya

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan
masyarakat

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan
masalah dan membuat keputusan

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan
melestarikan lingkungan alam
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6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai
salah satu ciptaan Tuhan

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk
melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.

C. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek berikut.

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan
interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas
3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya dan

pesawat sederhana
4. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit

lainnya.

D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Kelas V, Semester 1
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Makhluk Hidup dan
Proses Kehidupan
1. Mengidentifikasi fungsi

organ tubuh manusia dan
hewan

1.1 Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia
1.2 Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan

misalnya ikan dan cacing tanah
1.3 Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan

hubungannya dengan makanan dan kesehatan
1.4 Mengidentifikasi organ peredaran darah manusia
1.5 Mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah

manusia

2. Memahami cara
tumbuhan hijau membuat
makanan

2.1 Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan
2.2 Mendeskripsikan ketergantungan manusia dan hewan

pada tumbuhan hijau sebagai sumber makanan

3. Mengidentifikasi cara
makhluk hidup
menyesuaikan diri
dengan lingkungan

3.1 Mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan
lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup

3.2 Mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan
lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup

Benda dan Sifatnya
4. Memahami hubungan

antara sifat bahan
dengan penyusunnya
dan perubahan sifat
benda sebagai hasil
suatu proses

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

4.2 Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan
sifat benda, baik sementara maupun tetap
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian

( respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab
(responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness)

Kelas V, Semester 2
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Energi dan Perubahannya
5. Memahami hubungan

antara gaya, gerak, dan
energi, serta fungsinya

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

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

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

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya
6.2 Membuat suatu karya/model, misalnya periskop atau

lensa dari bahan sederhana dengan menerapkan sifat-sifat
cahaya

Bumi dan Alam Semesta

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

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena
pelapukan

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah
7.3 Mendeskripsikan struktur bumi
7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia

yang dapat mempengaruhinya
7.5 Mendeskripsikan perlunya penghematan air
7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia

dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan
7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat

mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb)

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

E. Arah Pengembangan
Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk
mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian
kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian
perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)
Tahun Pelajaran : 2011 -2012

Nama Sekolah : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Program : V / SD
Semester : 1 (satu)

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

1. Mengidentifikasi
fungsi organ
tubuh manusia
dan hewan

.1. Mengidentifikasi
fungsi organ tubuh
manusia.

o Mengidentifikasi alat
pernapasan pada
manusia dan pada
beberapa hewan.

.2. Mengidentifikasi
fungsi organ
pernapasan hewan
misalnya ikan dan
cacing tanah

o Membuat model alat
pernapasan manusia
dan
mendemonstrasikan
cara kerjanya.

o Menjelaskan penyebab
terjadinya gangguan
pada alat pernapasan
manusia, misalnya
menghirup udara
tercemar, merokok dan
terinfeksi oleh kuman.

o Membiasakan diri
memelihara kesehatan
alat pernapasan

.3. Mengidentifikasi
fungsi organ
pencernaan
manusia dan
hubungannya
dengan makanan
dan kesehatan

o Mengidentifikasi alat
pencernaan makanan
pada manusia.

o Mencari informasi
tentang penyakit yang
berhubungan dengan
pencernaan.

o Mempraktekkan
kebiasaan hidup sehat
untuk menjaga
kesehatan alat
pencernaan.

o Mengidentifikasi
makanan bergizi dan
menyimpulkan bahwa
makanan yang bergizi
dengan jumlah dan
susunan menu
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Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

seimbang menjadikan
tubuh sehat.

o Mempraktekkan cara-
cara mengolah bahan
makanan dengan tetap
mempertahankan nilai
gizinya.

.4. Mengidentifikasi
organ peredaran
darah manusia.

o Mengidentifikasi alat
peredaran darah
manusia melalui
gambar.

.5. Mengidentifikasi
gangguan pada
organ peredaran
darah manusia

o Mencari informasi
tentang penyakit yang
mempengaruhi alat
peredaran darah
manusia.

o Mempraktekkan
kebiasaan hidup sehat
untuk menghindari
penyakit yang
berhubungan dengan
alat peredaran darah.

2. Memahami cara
tumbuhan hijau
membuat makanan

2.1. Mengidentifikasi
cara tumbuhan
hijau membuat
makanan

o Menjelaskan proses
tumbuhan hijau
membuat makanannya
sendiri dengan bantuan
cahaya matahari dan
cahaya lain. #)

o Menunjukkan tempat
tumbuhan menyimpan
cadangan makanan.

2.2. Mendeskripsikan
ketergantungan
manusia dan
hewan pada
tumbuhan hijau
sebagai sumber
makanan

o Mengidentifikasi
bagian tumbuhan yang
digunakan oleh
manusia dan hewan
untuk makanannya.

o Menjelaskan
pentingnya tumbuhan
hijau bagi manusia dan
hewan sebagai sumber
energi.

o Memprediksi yang
akan terjadi bila di
dunia ini tidak ada
tumbuhan hijau.
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Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

3. Mengidentifikasi
cara makhluk
hidup
menyesuaikan diri
dengan lingkungan

3.1. Mengidentifi-kasi
penyesuaian diri
hewan dengan
lingkungan
tertentu untuk
mempertahankan
hidup

o Memberikan contoh
cara hewan
menyesuaikan diri
dengan lingkungannya
untuk memperoleh
makanan dan
melindungi diri dari
musuhnya.

3.2. Mengidentifikasi
penyesuaian diri
tumbuhan dengan
lingkungan
tertentu untuk
mempertahankan
hidup

o Mendeskripsikan ciri
khusus pada beberapa
tumbuhan untuk
melindungi dirinya,
misalnya memiliki
racun, duri, atau daun
yang tajam.

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

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

o Mengidentifikasi
beberapa jenis sifat
bahan berdasarkan
struktur penyusunnya,
misalnya: bahan tali-
temali.

o Memberi contoh
penggunaan berbagai
jenis bahan
berdasarkan
strukturnya.

o Mengidentifikasi
bahan-bahan yang akan
diuji kekuataannya.

o Membandingkan
kekuatan beberapa
jenis bahan yang diuji,
misalnya berbagai jenis
benang/kertas.

o Menyimpulkan dari
hasil percobaan bahwa
ada hubungan antara
jenis penyusun bahan
dengan sifatnya.

4.2.Menyimpulkan hasil
penyelidikan tentang
perubahan sifat
benda, baik

o Mengumpulkan data
tentang sifat benda,
seperti bentuk, warna,
kelenturan, kekerasan,
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Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

sementara maupun
tetap

dan bau sebelum dan
sesudah mengalami
perubahan.

o Mendeskripsikan sifat
benda sesudah
mengalami perubahan
sebagai hasil suatu
proses.

o Mengidentifikasi faktor
yang menyebabkan
perubahan pada benda.

o Mengidentifikasi benda
yang dapat dan yang
tidak dapat kembali ke
wujud semula setelah
mengalami suatu
proses.

o Mendeskripsikan
kondisi benda setelah
mengalami proses
berdasarkan
pengamatan.

JUMLAH

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)
Tahun Pelajaran : 2011 -2012

Nama Sekolah : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG
Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Program : V
Semester : 2 (dua)

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

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

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

o Mengelompokkan
benda-benda yang
bersifat magnetis dan
yang tidak magnetis.

o Menunjukkan kekuatan
gaya magnet dalam
menembus beberapa
benda melalui
percobaan.

o Memberi contoh
penggunaan gaya
magnet dalam
kehidupan sehari-hari.

o Membuat magnet.
o Menyimpulkan bahwa

gaya gravitasi
menyebabkan benda
bergerak ke bawah.

o Memprediksi seandainya
tidak ada gaya gravitasi
di bumi.

o Membandingkan gerak
benda pada permukaan
yang berbeda-beda
(kasar, halus).

o Menjelaskan berbagai
cara memperkecil atau
memperbesar gaya
gesekan.

o Menjelaskan manfaat
dan kerugian yang
ditimbulkan oleh gaya
gesekan dalam
kehidupan sehari-hari.

5.2. Menjelaskan
pesawat sederhana

o Mengidentifikasi
berbagai jenis pesawat
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Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

yang dapat
membuat
pekerjaan lebih
mudah dan lebih
cepat

sederhana misal
pengungkit, bidang
miring, katrol dan roda.

o Menggolongkan
berbagai alat rumah
tangga sebagai
pengungkit, bidang
miring, katrol, dan roda.

o Mengidentifikasi
kegiatan yang
menggunakan pesawat
sederhana.

o Mendemonstrasikan cara
menggunakan pesawat
sederhana.

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

6.1. Mendeskripsi-
kan sifat-sifat
cahaya

o Mendemonstrasikan
sifat cahaya yang
mengenai berbagai
benda (bening,
berwarna, dan gelap).

o Mendeskripsikan sifat-
sifat cahaya yang
mengenai cermin datar
dan cermin lengkung
(cembung atau cekung).

o Menunjukkan contoh
peristiwa pembiasan
cahaya dalam kehidupan
sehari-hari melalui
percobaan.

o Menunjukkan bukti
bahwa cahaya putih
terdiri dari berbagai
warna.

o Memberikan contoh
peristiwa penguraian
cahaya dalam kehidupan
sehari-hari.

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

o Menentukan model yang
akan dibuat dengan
menerapkan sifat-sifat
cahaya, misal periskop,
atau lensa sederhana.

o Memilih dan
menentukan berbagai
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Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

sifat cahaya. alat/bahan yang sesuai.
o Menggunakan

bahan/benda yang
sesuai.

o Membuat karya/model
yang sesuai dengan
rancangan.

o Menguji cara kerja
model yang dibuat.

o Memodifikasi hasil
rancangan untuk
menghasilkan
karya/model yang
terbaik.

o Menerapkan prinsip
keselamatan kerja.

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

7.1 Mendeskripsikan
proses
pembentukan
tanah karena
pelapukan

o Menjelaskan proses
pembentukan tanah
karena pelapukan.

7.2 Mengidentifikasi
jenis-jenis tanah

o Mengidentifikasi
komposisi dan jenis-
jenis tanah, misalnya :
berpasir, tanah liat,
humus

7.3 Mendeskripsikan
struktur bumi

o Menggambarkan secara
sederhana lapisan-
lapisan bumi (lapisan
inti, lapisan luar dan
kerak). *)

7.4 Mendeskripsikan
proses daur air
dan kegiatan
manusia yang
dapat
mempengaruhiny
a

o Menjelaskan pentingnya
air.

o Menggambarkan proses
daur air dengan
menggunakan diagram
atau gambar.

7.5 Mendeskripsikan
perlunya

o Mengidentifikasi
kegiatan manusia yang
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Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

penghematan air dapat mempengaruhi
daur air.

o Melakukan pembiasaan
cara menghemat air.

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

o Membuat suatu laporan
berdasarkan hasil
pengamatan atau
pengalaman pribadi atau
laporan surat
kabar/media lainnya
tentang peristiwa alam
misalnya banjir, gempa
bumi, gunung meletus.

o Menjelaskan dampak
dari peristiwa alam
terhadap kehidupan
manusia, hewan dan
lingkungan.

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

o Mengidentifikasi
kegiatan manusia yang
dapat mempengaruhi
permukaan bumi.

JUMLAH

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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STANDAR KOMPETENSI (SK)
DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah
Ibtidaiyah (MI)

A. Latar Belakang
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan

mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa,
fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI
mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui
mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia
yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena
kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu
mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan
kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan
bermasyarakat yang dinamis.

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam
proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di
masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh
pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan.

B. Tujuan
Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai

berikut.
1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan

lingkungannya
2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri,

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial
3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan
2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan
3. Sistem Sosial dan Budaya
4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan.
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D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Standar

Kelas V, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

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

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

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

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

1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya
di Indonesia

1.5 Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi
di Indonesia

Kelas V, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

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

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

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan
dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam
memproklamasikan kemerdekaan

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam
mempertahankan kemerdekaan

E. Arah Pengembangan

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk
mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian
kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu
memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.
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STANDAR KOMPETENSI (SK)
DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah
Ibtidaiyah (MI)

A. Latar Belakang
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan

mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa,
fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI
mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui
mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia
yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena
kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu
mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan
kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan
bermasyarakat yang dinamis.

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam
proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di
masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh
pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan.

B. Tujuan
Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai

berikut.
1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan

lingkungannya
2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri,

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial
3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan
2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan
3. Sistem Sosial dan Budaya
4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan.



Rosmayasari, S.Pd. | 49

D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Standar

Kelas V, Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

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

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

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

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

1.9 Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di
Indonesia

1.10 Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi
di Indonesia

Kelas V, Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

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

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

2.6 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan
dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia

2.7 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam
memproklamasikan kemerdekaan

2.8 Menghargai perjuangan para tokoh dalam
mempertahankan kemerdekaan

E. Arah Pengembangan

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk
mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian
kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu
memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)
Tahun Pelajaran : 2011 -2012

NAMA SEKOLAH : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG

Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)

Kelas / Semester : V / I

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator

Pencapaian
Kompetensi

Alokasi
Waktu

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

1.1. Mengenal
makna peningga-
lan-pening-galan
sejarah yang
berskala
nasional dari
masa Hindu-
Budha, dan
Islam di Indonesia

 Menyusun daftar
peninggalan
sejarah yang
bercorak Hindu-
Budha dan Islam
yang ada di
Indonesia

 Membuat daftar
peninggalan
sejarah yang
bercorak Hindu-
Budha dan Islam
yang ada di
Indonesia

 Menceritakan
peninggalan
sejarah yang
bercorak Hindu-
Budha dan Islam
yang ada di
Indonesia

 Melestarikan
peninggalan
sejarah yang
bercorak Hindu-
Budha dan Islam
yang ada di
Indonesia

 Menunjukkan
letak peninggalan
sejarah Hindu –
Buddha me- lalui
peta

 Mengelompokkan
peninggalan
sejarah sesuai
kelompok aga-

 Membuat laporan
hasil kunjungan ke
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tempat bersejarah
 Mendiskusikan

hasil kunjungan ke
tempat bersejarah

1.2. Menceritakan
tokoh-tokoh sejarah
pada masa Hindu-
Budha, dan Islam
di Indonesia

 menceritakan
tokoh-tokoh
sejarah pada masa
Hindu-Budha, dan
Islam di Indonesia

 Menyebutkan
tokoh-tokoh
sejarah pada masa
Hindu-Budha, dan
Islam di Indonesia

 Mengelompokkan
tokoh- tokoh
sejarah pada masa
Hindu- Budha,
dan Islam di
Indonesia

 Membandingkan
tokoh-tokoh
sejarah pada masa
Hindu-Budha, dan
Islam di
Indonesia

1.3. Mengenal
keragaman
kenampa-kan alam
dan buatan serta
pembagi-an
wilayah waktu di
Indonesia dengan
menggunakan
peta/atlas/globe dan
media lainnya

 Menggambar peta
Indonesia dengan
memberi simbol

 Menyebutkan ciri-
ciri kenampakan
alam dan buatan

 Menunjukkan
pada peta
pembagian
wilayah waktu di
Indonesia

1.4. Menghargai
keragaman suku
bangsa dan budaya
di Indonesia

 Menemutunjukkan
pada peta
persebaran daerah
asal suku bangsa
di Indonesia

 Mengembangkan
sikap
menghormati
keragaman suku
bangsa dan budaya

 Mengidentifikasi
keragaman
budaya yang
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terdapat di
Indonesia

 Menyebutkan
macam-macam
suku bangsa di
Indonesia

1.5. Mengenal jenis-
jenis usaha dan
kegiatan ekonomi
di Indonesia

 Menyebutkan
jenis-jenis usaha
perekonomian
dalam masyarakat
Indonesia

 Memberi contoh
usaha yang
dikelola sendiri
dan kelompok

 Memberikan
contoh cara
menghargai
kegiatan orang
dalam usaha

 Memberi contoh
kegiata produksi,
distrbusi, dan
konsumsi di
Indonesia

JUMLAH

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010
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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)
Tahun Pelajaran : 2011 -2012

NAMA SEKOLAH : SDN CEMPAKA ARUM – KOTA BANDUNG

Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)

Kelas / Semester : V / 2

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

KKM
Indikator Pencapaian

Kompetensi
Alokasi
Waktu

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

2.1.Mendeskripsikan
perjuangan para
to-Koh pejuang
pada pada
penjajah Belanda
dan Jepang

 Menceritakan sebab
jatuhnya daerah-daerah
nusantara ke dalam
kekuasaan pemerintah
Belanda

 Menjelaskan sistem
kerja paksa dan
penarikan pajak yang
memberatkan rakyat

 Menceritakan
perjuangan para tokoh
daerah dalam upaya
mengusir penjajah
Belanda

 Menceritakan
pendudukan Jepang di
Indonesia

 Menceritakan sebab
dan akibat pengerahan
tenaga romusa oleh
Jepang terhadap
penduduk Indonesia

 Membuat ringkasan
riwayat hidup tokoh
penting pergerakan
nasional

 Membuat laporan
tentang tokoh pejuang
yang ada di provinsinya

 Menceritakan peristiwa
sumpah pemuda

 Menceritakan peranan
tokoh dalam peristiwa
sumpah Pemuda 28 Okt
1928

 Menceritakan peranan
tokoh dalam peristiwa
sumpah Pemuda 28 Okt
1928 dalam
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mempersatukan
Indonesia

2.2.Menghargai jasa
dan peranan
tokoh perjuangan
dalam mem-
persiapkan
kemerdekaan
Indonesia

 Menjelaskan beberapa
usaha dalam rangka
mempersiapkan
kemerdekaan

 Menjelaskan perlunya
perumusan dasar negara
sebelum kemerdekaan

 Mengidentifikasi
beberapa tokoh dalam
mempersiapkan
kemerdekaan

 Menunjukkan sikap
menghargai jasa para
tokoh dalam
mempersiapkan
kemerdekaan

2.3.Menghargai jasa
dan peranan
tokoh perjuangan
dalam mem-
proklamasikan
kemerdekaan
Indonesia

 Menyebutkan tokoh
dalam
memproklamasikan
kemerdekaan

 Menceritakan jasa dan
peranan tokoh dalam
memprokmasikan
kemerdekaan

2.4.Menghargai
perjuangan para
tokoh dalam
mem-pertahankan
kemerdeka-an

 Menjelaskan cara
mengenang perjuangan
para tokoh dalam
mempertahankan
kemerdekaan

 Menunjukkan sikap
menghargai perjuangan
para tokoh dalam
mempertahankan
kemerdekaan

JUMLAH

Mengetahui
Kepala Sekolah SDN Cempaka Arum

( Hj. Sri Hartati, M.M.Pd. )
NIP. 19540518 197703 2 002

Bandung, ....................20....
Guru Kelas V

( Rosmayasari, S.Pd. )
NIP. 19821206 201001 2 010


