
SALINAN 
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 

NOMOR  39  TAHUN 2007 TANGGAL   16    NOVEMBER 2007 
 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  UJIAN AKHIR SEKOLAH 
BERSTANDAR NASIONAL 2008  (SKL UASBN 2008) 
 
1.   BAHASA INDONESIA SD/MI 
      

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
(SKL) 

URAIAN 

1. Membaca  
 Memahami berbagai teks nonsastra 

berupa teks sederhana, laporan, dan 
rubrik khusus, serta berbagai karya sastra 
berupa puisi anak, dongeng, cerita anak, 
dan drama anak. 

• Memahami teks nonsastra berupa teks 
sederhana, laporan, dan rubrik khusus, serta 
berbagai karya sastra mencakup 
- isi teks 
- kalimat utama 
- isi laporan 
- tanggapan rubrik khusus (kolom) 
- isi puisi 
- isi dongeng 
- simpulan isi cerita anak 
- unsur intrinsik drama anak (tokoh, latar, 

amanat) 
 

2. Menulis  
 Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

informasi dalam bentuk karangan 
sederhana, kosakata yang bervariasi dan 
kalimat efektif dalam kehidupan sehari-
hari, petunjuk, surat, pengumuman, 
dialog, formulir, teks pidato, laporan, 
ringkasan, parafrase, serta berbagai karya 
sastra untuk anak berbentuk cerita anak, 
puisi, dan pantun secara terpadu, struktur 
kalimat yang tepat, ejaan, dan pilihan 
katanya. 

• Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 
informasi dalam bentuk karangan sederhana 
mencakup  
- menulis surat (pribadi atau resmi) 
- membuat pengumuman 
- menyusun teks dialog 
- menyusun naskah pidato 
- mengisi formulir 
- membuat ringkasan 
- memarafrasekan puisi menjadi prosa  
- menulis puisi, cerita anak, dan pantun  

• Menyunting berbagai teks tulis mencakup  
- kepaduan paragraf 
- ketepatan struktur kalimat 
- ketepatan pilihan kata 
- kebenaran ejaan dan tanda baca  
 

      



2.  MATEMATIKA SD/MI 
   

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
(SKL) 

URAIAN 

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

 

•  Bilangan bulat,  pecahan, dan persen 
• FPB  dan KPK 
• Perbandingan 
• Pangkat dan akar 
 

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

 

• Satuan waktu  
• Satuan panjang 
• Satuan berat 
• Satuan luas 
• Satuan volume 
 

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

 

• Sifat dan unsur-unsur bangun geometri 2D/3D 
• Pencerminan 
• Simetri putar dan lipat 
• Keliling dan luas bangun datar 
• Luas permukaan dan volume bangun ruang 
 

4. Memahami konsep koordinat untuk 
menentukan letak benda dan dapat 
menggunakannya dalam pemecahan 
masalah kehidupan sehari-hari. 

 

• Letak titik pada koordinat 

5. Memahami konsep pengumpulan data, 
penyajian data dengan tabel, (gambar) 
dan grafik, mengurutkan data, rata-rata, 
serta menerapkannya dalam pemecahan 
masalah kehidupan sehari-hari. 

 

• Diagram garis, batang, dan lingkaran 
• Rata-rata  
• Modus 
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3.   ILMU PENGETAHUAN ALAM SD/MI 
      

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
(SKL) 

URAIAN 

1.  Mendeskripsikan ciri-ciri dan 
penggolongan hewan dan tumbuhan, cara 
perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, 
manfaat tumbuhan dan hewan bagi 
manusia, upaya pelestariannya. 

• Ciri-ciri makhluk hidup 
• Penggolongan hewan dan tumbuhan 
• Cara perkembangbiakan hewan dan 

tumbuhan 
• Manfaat hewan dan tumbuhan 
• Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan 

langka 
 

2. Mendeskripsikan saling ketergantungan 
antar makhluk hidup, serta cara-cara 
makhluk hidup menyesuaikan diri 
terhadap lingkungannya. 

• Interaksi antara makhluk hidup dan 
lingkungannya (rantai makanan, komunitas, 
simbiosis, dan ekosistem) 

• Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap 
lingkungannya 

 

3. Mengidentifikasi bagian tubuh  manusia, 
hewan, dan tumbuhan, menjelaskan 
fungsinya, serta mampu mengidentifikasi 
kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat. 

 

• Rangka manusia, fungsi dan 
pemeliharaannya 

• Alat indera manusia, fungsi dan 
pemeliharaannya 

• Alat pernapasan manusia dan hewan 
• Alat pencernaan makanan pada manusia 
• Alat peredaran darah pada manusia   
• Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya 
• Kebutuhan tubuh untuk tumbuh sehat 
• Penyakit dan pencegahannya 

 

4. Memahami perubahan wujud benda dan 
kegunaannya, pengaruh suhu terhadap 
benda dalam kehidupan sehari-hari. 

 

• Perubahan wujud benda (mencair, membeku, 
menguap, mengembun, menyublim), dan 
contohnya 

• Manfaat perubahan wujud benda dalam 
kehidupan sehari-hari 

• Pengaruh suhu terhadap benda (pemuaian, 
penyusutan), contoh dan manfaatnya. 

 

5. Memahami berbagai bentuk energi, gaya 
serta perubahan, manfaat, dan 
pengaruhnya. 

 

• Berbagai macam bentuk dan sumber energi 
• Cara penghematan energi 
• Perubahan bentuk energi dan manfaatnya 

dalam kehidupan sehari-hari 
• Energi alternatif 
• Macam-macam gaya,  pengaruh, dan 

manfaatnya 
• Macam-macam pesawat sederhana, contoh 

dan manfaatnya  
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
(SKL) 

URAIAN 

• Sifat-sifat cahaya 
 

6. Mendeskripsikan berbagai jenis sumber 
daya alam, kegunaannya, dampaknya 
bagi kehidupan, dan gejala alam. 

• Jenis-jenis sumber daya alam 
• Manfaat sumber daya alam 
• Pelestarian sumber daya alam 
• Gejala alam dan dampaknya bagi kehidupan 
 

7. Memahami sistem tata surya. 

 
• Sistem tata surya 
• Gerakan bumi dan bulan (rotasi dan revolusi) 
• Gerhana matahari dan bulan 
• Sistem penanggalan (Masehi dan Hijriyah) 
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4.   BAHASA INDONESIA SDLB - B 
      

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
(SKL) 

URAIAN 

1. Memahami jenis wacana nonsastra yang 
berupa teks bacaan, pengalaman sehari-
hari, dan dongeng. 

 
 

• Menjawab pertanyaan isi tersurat yang 
berupa teks bacaan, berbagai jenis paragraf 
(narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi) 

• Menjawab isi tersirat  yang berupa teks 
bacaan berbagai jenis paragraf (narasi, 
deskripsi, argumentasi) 

• Menentukan gagasan pokok dari teks bacaan 
 

2. Memperbaiki kesalahan berbahasa dalam 
hal pemilihan kata, gabungan kata, ejaan, 
tanda baca. 

 

• Mengidentifikasi kesalahan bahasa 
(penggunaan berbagai kata, gabungan kata, 
berbagai kelengkapan paragraf serta 
penggunaan ejaan dan tanda baca) 

• Memperbaiki kesalahan penggunaan  bahasa 
 

3. Menggunakan kata, kalimat, serta ejaan 
dan tanda baca dalam berbagai ragam 
tulisan. 

 
 

• Menggunakan kata dan kalimat sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar 

• Menggunakan ejaan dan tanda baca dalam 
berbagai ragam tulisan atau karangan 

 

4. Menikmati karya sastra yang berupa 
puisi, prosa, fiksi, dan merefleksi isinya 
dalam kehidupan sehari-hari. 

 

• Menemukan gaya bahasa (majas) dalam 
berbagai karya sastra  

• Menemukan ungkapan yang menyentuh 
perasaan atau mengharukan 
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5.   BAHASA INDONESIA SDLB – A, D, DAN E 
      

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
(SKL) 

URAIAN 

1. Memahami berbagai jenis wacana 
nonsastra yang berupa teks bacaan 
berbagai jenis paragraf (narasi, deskripsi, 
argumentasi, eksposisi). 

• Menjawab pertanyaan yang berhubungan 
dengan isi tersurat wacana yang berupa teks 
bacaan berbagai jenis paragraf (narasi, 
deskripsi, argumentasi, eksposisi) 

• Menentukan gagasan pokok dan gagasan 
penjelasan dari teks 

• Menemukan makna tersirat dan wacana 
berupa teks bacaan berbagai jenis paragraf 
(narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi) 

• Menafsirkan makna kata yang terdapat dalam 
bacaan 

 

2. Menulis karangan dengan menggunakan 
kosakata yang bervariasi dan efektif 
dalam bentuk paragraf narasi, deskripsi, 
argumentasi, eksposisi, dan  berbagai 
surat dalam kehidupan. 

• Menyusun kerangka isi paragraf narasi, 
deskripsi,  eksposisi, dan berbagai surat 
dalam kehidupan sehari-hari 

• Mengembangkan secara utuh paragraf narasi, 
deskripsi, eksposisi, dan berbagai surat 
dalam kehidupan sehari-hari 

• Melengkapi kalimat sesuai konteks 
 

3. Menyunting isi (ketepatan isi, urutan isi) 
menyunting bahasa dan berbagai kata, 
istilah, gabungan kata, berbagai struktur 
kalimat, kepaduan/kelengkapan paragraf 
serta penggunaan ejaan dan tanda baca. 

• Mengidentifikasi kesalahan isi (ketepatan isi, 
urutan isi) 

• Mengidentifikasi kesalahan bahasa, dan 
mekanik penggunaan berbagai kata, istilah, 
gabungan kata, berbagai struktur kalimat 
kepaduan/kelengkapan paragraf, serta 
penggunaan ejaan dan tanda baca 

• Memperbaiki kesalahan isi dan penggunaan 
bahasa 

 

4. Menggunakan kata, kalimat, serta ejaan 
dan tanda baca dalam berbagai ragam 
tulisan. 

• Menggunakan kata dan kalimat sesuai 
dengan kaidah 

• Menggunakan ejaan dan tanda baca dalam 
berbagai ragam tulisan 

 

5. Mengapresiasikan berbagai karya sastra 
yang berupa pantun, puisi bebas, cerita, 
drama untuk memahami isi dan 
merefleksikan isinya dalam kehidupan 
sehari-hari. 

• Menemukan unsur intrinsik  berbagai karya 
sastra berupa puisi, prosa fiksi, dan drama 

• Menentukan makna ungkapan pada cerita, 
pantun, puisi bebas 
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6.  MATEMATIKA SDLB – A, B, D, DAN E 
   

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
(SKL) 

URAIAN 

1.   Mampu melakukan operasi hitung pada 
bilangan serta dapat menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari. 

 

• Bilangan bulat, pecahan, dan persen 
• FPB dan KPK 
• Bilangan pangkat dua 
• Akar pangkat dua 
• Perbandingan 
 

2.   Mengerti konsep pengukuran serta dapat 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-
hari. 

 

• Satuan panjang, satuan waktu, satuan luas, 
satuan volume, satuan berat 

 

3.   Konsep bangun datar dan bangun ruang, 
transformasi bangun datar, dan  mampu 
menghitung besaran-besaran yang  terkait 
dengan bangun geometri, serta 
menggunakannya dalam  kehidupan 
sehari-hari. 

 

• Unsur bangun datar seperti panjang, keliling, 
luas, dan besar sudut 

• Unsur bangun ruang seperti volume, luas 
permukaan 

• Simetri lipat, simetri putar dan pencerminan 
 

4.   Mampu mengolah, menyajikan dan 
menafsirkan data serta menggunakannya 
dalam kehidupan sehari-hari. 

 

• Diagram batang 
• Rata-rata 
• Modus  
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7.   ILMU PENGETAHUAN ALAM SDLB – A, B, D, DAN E 
 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
(SKL) 

URAIAN 

1.  Mendeskripsikan ciri-ciri dan 
penggolongan hewan dan tumbuhan, cara 
perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, 
manfaat tumbuhan dan hewan bagi 
manusia, dan upaya pelestariannya.  

• Ciri-ciri makhluk hidup 
• Penggolongan hewan dan tumbuhan 
• Tumbuhan hijau 
• Cara perkembangbiakan hewan dan 

tumbuhan 
• Manfaat hewan dan tumbuhan 
• Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan 

langka 
 

2. Mendeskripsikan saling ketergantungan 
antar makhluk hidup serta cara-cara 
makhluk hidup menyesuaikan diri 
terhadap lingkungan. 

• Interaksi antara makhluk hidup dan 
lingkungannya (rantai makanan, komunitas, 
simbiosis, ekosistem) 

• Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap 
lingkungannya 

 

3. Mengidentifikasi bagian tubuh manusia, 
hewan, dan tumbuhan, menjelaskan 
fungsinya, serta mampu mengidentifikasi 
kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat. 

• Rangka manusia, fungsi dan pemeliharannya 
• Alat indera manusia, fungsi, dan 

pemeliharaannya 
• Alat pernapasan manusia dan hewan 
• Alat pencernaan makanan pada manusia 
• Alat peredaran darah pada manusia   
• Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya 
• Kebutuhan tubuh untuk tumbuh sehat 
• Penyakit dan pencegahannya  

 

4. Memahami perubahan wujud benda, 
kegunaannya, dan pengaruh suhu 
terhadap benda dalam kehidupan sehari-
hari. 

 

• Perubahan wujud benda (mencair, membeku, 
menguap, mengembun, menyublim) 

• Manfaat perubahan wujud benda dalam 
kehidupan sehari-hari 

• Pengaruh suhu terhadap benda (pemuaian, 
penyusutan) 

• Perpindahan panas dan manfaatnya  
 

5. Memahami berbagai bentuk energi, gaya 
dan gerak, perubahan, manfaat, serta 
pengaruhnya. 

 

• Berbagai macam bentuk dan sumber energi  
• Energi alternatif 
• Macam-macam gaya, pengaruh dan 

manfaatnya 
• Macam pesawat sederhana dan manfaatnya 
• Cara penghematan energi 
• Perubahan bentuk energi dan manfaatnya 

dalam kehidupan sehari-hari 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
(SKL) 

URAIAN 

6. Mendeskripsikan berbagai jenis sumber 
daya alam, kegunaannya, dampaknya 
bagi kehidupan, dan gejala alam. 

• Jenis-jenis sumber daya alam 
• Manfaat sumber daya alam 
• Pelestarian sumber daya alam 
• Gejala alam dan dampaknya bagi kehidupan 

7. Memahami sistem tata surya. 

 
• Sistem tata surya 
• Gerakan bumi dan bulan ( rotasi dan 

revolusi) 
• Gerhana matahari dan bulan 
• Sistem penanggalan (Masehi dan Hijriyah) 
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