
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR (KIKD) 
MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA  

 
1. KIKD Sekolah Dasar/Madrasah Iftidaiyah 
Kelas I 

KI KD (HASIL REVIU) 
1.1 Menerima dan 

menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya 

 

1.1.1 Menerima anugrah Tuhan Yang Maha Esa atas 
penciptaan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah dan 
unsur budaya bangsa serta alat komunikasi 
masyarakat penuturnya. 

 
1.2 Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman, dan guru 

 

1.2.1 Memiliki perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam 
merawat diri sendiri (tema 1 ) 

1.2.2 Memiliki perilaku santun, peduli, dan tanggung jawab 
dalam menyalurkan kegemaranku  (tema 2) 

1.2.3 Memiliki perilaku tanggung jawab, peduli,dan santun 
dalam melakukan kegiatanku sehari-hari (tema 3) 

1.2.4 Memiliki perilaku peduli dan rasa kasih sayang kepada 
keluarga  (tema 4) 

1.2.5 Memiliki perilaku santun dan rasa percaya diri dalam 
menyampaikan pengalamanku (tema 5) 

1.2.6 Memiliki perilaku disiplin dalam hal merawat 
lingkungan bersih, sehat, dan asri (tema 6) 

1.2.7 Memiliki perilaku peduli dan rasa kasih sayang 
terhadap benda, binatang, dan tanaman di sekitarku 
(tema 7)  

1.2.8 Memiliki perilaku peduli dan rasa ingin tahu tentang 
peristiwa alam (tema 8) 

1.2.9 Memiliki perilaku terpuji, peduli, dan santun dalam 
kehidupan sehari-hari (tambahan). 

1.3 Memahami pengetahuan 
faktual dengan cara 
mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
sekolah 

1.3.1 Mengenal teks kawih tentang merawat diri sendiri 
dalam bahasa Sunda secara lisan dan tulis.  (tema 1) 

1.3.2 Mengenal teks narasi yang berisi tentang 
kegemaranku dalam bahasa Sunda secara lisan dan 
tulis (Tema 2) 

1.3.3 Mengenal teks percakapan pendek tentang 
kegiatanku sehari-hari dalam bahasa Sunda secara 
lisan dan tulis. (Tema 3) 

1.3.4 Mengenal teks deskripsi pendek tentang keluargaku 
dalam bahasa Sunda secara lisan dan tulis. (Tema 4) 

1.3.5 Mengenal teks narasi  pendek tentang pengalamanku 
dalam bahasa Sunda secara lisan dan tulis. (Tema 5)  

1.3.6 Mengenal teks narasi  atau deskripsi tentang 
lingkungan bersih, sehat, dan asri dalam bahasa 
Sunda secara lisan dan tulis (Tema 6) 

1.3.7 Mengenal teks pupuh yang berisi tentang benda, 
binatang, dan tanaman dalam bahasa Sunda secara 
lisan dan tulis. (Tema 7) 



1.3.8 Mengenal teks deskripsi pendek  tentang peristiwa 
alam dalam bahasa Sunda secara lisan dan tulis. 
(Tema 8) 

1.3.9 Mengenal teks dongeng yang berisi tentang perilaku 
terpuji, peduli, dan santun dalam kehidupan sehari-
hari. 

 
1.4 Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa 
yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya 
yang estetis dalam 
gerakan yang 
mencerminkan anak 
sehat, dan dalam 
tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
anak beriman dan 
berakhlak mulia 

1.4.1 Melantunkan kawih tentang merawat diri sendiri. 
(Tema 1) 

1.4.2 Menceritakan teks narasi yang berisi tentang 
kegemaranku dalam bahasa Sunda secara lisan dan 
tulis (tema 2 ) 

1.4.3 Menirukan teks percakapan pendek tentang kegiatan 
sehari-hari dalam bahasa Sunda secara lisan dan 
tulis. (Tema 3) 

1.4.4 Menceritakan teks deskripsi pendek tentang 
keluargaku dalam bahasa Sunda secara lisan dan 
tulis. (Tema 4) 

1.4.5 Menceritakan isi teks narasi  pendek tentang 
pengalamanku dalam bahasa Sunda secara lisan dan 
tulis. (Tema 5) 

1.4.6 Menceritakan isi teks narasi  atau deskripsi tentang 
lingkungan bersih, sehat, dan asri dalam bahasa 
Sunda secara lisan dan tulis (Tema 6)  

1.4.7 Menirukan teks pupuh yang berisi tentang benda, 
binatang, dan tanaman dalam bahasa Sunda secara 
lisan dan tulis. (Tema 7) 

1.4.8 Menuliskan isi teks deskripsi pendek  tentang  
peristiwa siang dan malam dalam bahasa Sunda 
secara lisan dan tulis. (Tema 8) 

1.4.9 Menceritakan isi teks dongeng (fabel) yang berisi 
tentang perilaku terpuji, peduli, dan santun dalam 
kehidupan sehari-hari. 



 Kelas II 
KI KD (HASIL REVIU) 

2.1 Menerima dan 
menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya 

2.1.1 Menerima anugrah Tuhan Yang Maha Esa atas 
penciptaan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah dan 
unsur budaya bangsa serta alat komunikasi 
masyarakat penuturnya. 

 
  
2.2 Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman, dan 
guru 

 
2.2.1 Memiliki perilaku  santun, disiplin, dan jujur dalam 

menjalin kerukunan hidup dalam kemajemukan. 
(Tema 1) 

2.2.2 Memiliki perilaku santun, jujur, rukun, dan toleransi 
dalam kegiatan bermain di lingkungan keluarga dan 
di lingkungan sekitar. (Tema 2) 

2.2.3 Memiliki perilaku disiplin, jujur, tanggung jawab 
dalam melaksanakan tugasku sehari-hari. (Tema 3) 

2.2.4 Memiliki perilaku tanggung jawab dan disiplin sebagai 
pelajar yang baik dalam merawat lingkungan sekolah. 
(Tema 4)  

2.2.5 Memiliki perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam 
menjaga hidup bersih dan sehat (Tema 5). 

2.2.6 Memiliki perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam 
memelihara lingkungan alam sekitar (air, bumi, dan 
matahari). (Tema 6) 

2.2.7 Memiliki perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam 
memelihara hewan dan tumbuhan. (Tema 7) 

2.2.8 Memiliki perilaku  tertib, tanggung jawab dan disiplin 
dalam menjaga keselamatan di rumah dan 
perjalanan. (Tema 8) 

2.2.9 Memiliki perilaku terpuji dan santun terhadap sesama 
manusia dalam kehidupan sehari-hari.  

2.3 Memahami pengetahuan 
faktual dengan cara 
mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
sekolah 

2.3.1 Mengenal teks pupuh tentang kerukunan hidup dalam 
kemajemukan. (Tema 1)  

2.3.2 Mengenal teks narasi tentang kegiatan bermain di 
lingkungan keluarga dan di lingkungan sekitar dalam 
bahasa Sunda secara lisan dan tulis. (Tema 2) 

2.3.3 Mengenal teks narasi tentang tugasku sehari-hari  
dalam bahasa Sunda secara lisan dan tulis. (Tema 3) 

2.3.4 Mengenal teks deskripsi tentang pentinngnya 
merawat lingkungan sekolah dalam bahasa Sunda 
secara lisan dan tulis. (Tema 4) 

2.3.5 Mengenal teks percakapan tentang menjaga hidup 
bersih dan sehat dalam bahasa Sunda yang baik 
secara lisan dan tulis. (Tema 5). 

2.3.6 Mengenal teks deskripsi tentang lingkungan alam 
sekitar (air, bumi, dan matahari) dalam bahasa Sunda 
secara lisan dan tulis. (Tema 6) 

2.3.7 Mengenal teks deskripsi tentang cara pemeliharaan 



hewan dan tumbuhan dalam bahasa Sunda secara 
lisan dan tulis. (Tema 7) 

2.3.8 Mengenal teks kakawihan atau pupuh tentang 
menjaga keselamatan di rumah dan perjalanan dalam 
bahasa Sunda secara lisan dan tulis. (Tema 8) 

2.3.9 Mengenal teks dongeng tentang perilaku terpuji dan 
santun terhadap sesama manusia dalam kehidupan 
sehari-hari.  

 
2.4 Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa 
yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya 
yang estetis dalam 
gerakan yang 
mencerminkan anak 
sehat, dan dalam 
tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
anak beriman dan 
berakhlak mulia 

2.4.1 Melantunkan isi teks pupuh tentang kerukunan hidup 
dalam kemajemukan dalam bahasa Sunda yang baik. 
(Tema 1) 

2.4.2 Menceritakan  isi teks narasi tentang kegiatan 
bermain di lingkungan keluarga dan di lingkungan 
sekitar dalam bahasa Sunda secara lisan dan tulis. 
(Tema 2) 

2.4.3 Menyampaikan isi teks narasi tentang laporan 
pelaksanaan tugasku sehari-hari  dalam bahasa 
Sunda secara lisan dan tulis.  (Tema 3) 

2.4.4 Menceritakan isi teks deskripsi  tentang pentinngnya 
merawat lingkungan sekolah dalam bahasa Sunda 
secara lisan dan tulis. (Tema 4) 

2.4.5 Memperagakan teks percakapan tentang menjaga 
hidup bersih dan sehat dalam bahasa Sunda yang 
baik. (Tema 5) 

2.4.6 Menyampaikan isi teks deskripsi tentang lingkungan 
alam sekitar (air, bumi, dan matahari) dalam bahasa 
Sunda secara lisan dan tulis. (Tema 6) 

2.4.7 Menyampaikan teks deskripsi tentang cara 
pemeliharaan hewan dan tumbuhan dalam bahasa 
Sunda secara lisan dan tulis. (Tema 7) 

2.4.8 Melantunkan teks kakawihan atau pupuh tentang 
menjaga keselamatan di rumah dan perjalanan dalam 
bahasa Sunda yang baik. (Tema 8) 

2.4.9 Menceritakan teks dongeng (parabel) tentang 
perilaku terpuji dan santun terhadap sesama manusia 
dalam kehidupan sehari-hari. 
 

 
 

Kelas III 
KI KD (HASIL REVIU) 

3.1 Menerima dan 
menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya 

3.1.1 Menerima anugrah Tuhan Yang Maha Esa atas 
penciptaan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah dan 
unsur budaya bangsa serta alat komunikasi 
masyarakat penuturnya. 
 

3.2 Memiliki perilaku jujur, 3.2.1 Memiliki perilaku peduli dan tanggung jawab terhadap 



disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, percaya 
diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, 
tetangga, dan guru 

kondisi alam sekitar (hewan dan tumbuhan) (Tema 1) 
3.2.2 Memiliki perilaku jujur dan santun menyampaikan 

pengalaman yang mengesankan. (Tema 2)  
3.2.3 Memiliki perilaku peduli dan rasa ingin tahu tentang 

cuaca dan musim. (Tema 3) 
3.2.4 Memiliki perilaku disiplin, jujur, tanggung jawab, dan 

santun dalam kehidupan bergotong royong. (Tema 4) 
3.2.5 Memiliki perilaku sportif, disiplin, dan terpuji dalam 

kegiatan bermain dan berolahraga. (Tema 5) 
3.2.6 Memiliki perilaku santun, peduli, dan jujur terhadap 

indahnya persahabatan. (Tema 6) 
3.2.7 Memiliki perilaku tanggung jawab dan peduli dalam 

memanfaatkan energi untuk masa depan. (Tema 7) 
3.2.8 Memiliki perilaku terpuji dan santun dalam kehidupan 

sehari-hari terhadap orang tua dan sesama manusia. 
(Tema 8) 

3.2.9 Memiliki perilaku peduli, disiplin, dan tanggung jawab 
dalam menjaga kelestarian lingkungan. (Tema 9) 
 

3.3 Memahami pengetahuan 
faktual dengan cara 
mengamati dan mencoba 
[mendengar, melihat, 
membaca] serta menanya 
berdasarkan rasa ingin 
tahu secara kritis tentang 
dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
sekolah, dan tempat 
bermain 

3.3.1 Mengamati teks deskripsi tentang keberadaan alam 
sekitar (hewan dan tumbuhan) dalam bahasa Suda 
secara lisan dan tulis. (Tema 1) 

3.3.2 Mengamati teks narasi  tentang pengalaman yang 
mengesankan dalam bahasa Sunda secara lisan dan 
tulis. (Tema 2) 

3.3.3 Mengamati teks deskripsi tentang cuaca dan musim 
dalam bahasa Sunda secara lisan dan tulis. (Tema 3) 

3.3.4 Mengamati teks percakapan (paguneman) tentang 
kehidupan bergotong-royong dalam bahasa Sunda 
secara lisan dan tulis. (Tema 4) 

3.3.5 Mengamati teks deskripsi tentang kegitaan bermain 
dan berolahraga melalui kegiatan menulis deskripsi 
pendek dalam bahasa Sunda secara lisan dan tulis. 
(Tema 5) 

3.3.6 Mengamati teks carpon tentang indahnya 
persahabatan dalam bahasa Sunda secara lisan dan 
tulis. (Tema 6) 

3.3.7 Mengamati teks eksposisi tentang memanfaatkan 
energi untuk masa depan dalam bahasa Sunda secara 
lisan dan tulis. (Tema 7) 

3.3.8 Mengamati teks dongeng tentang perilaku terpuji dan 
santun terhadap orang tua dan sesama manusia. 
(Tema 8) 

3.3.9 Mengamati teks eksposisi tentang menjaga 
kelestarian lingkungan dalam bahasa Sunda secara 
lisan dan tulis. (Tema 9) 

 
3.4 Menyajikan pengetahuan 3.4.1 Menjelaskan isi teks deskripsi tentang keberadaan 



faktual dalam bahasa 
yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya 
yang estetis dalam 
gerakan yang 
mencerminkan anak 
sehat, dan dalam 
tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
anak beriman dan 
berakhlak mulia 

alam sekitar (hewan dan tumbuhan) dalam bahasa 
Sunda secara lisan dan tulis. (Tema 1) 

3.4.2 Menyajikan teks narasi tentang pengalaman yang 
mengesankan dalam bahasa Sunda yang baik.     
(Tema 2) 

3.4.3 Menjelaskan teks deskripsi tantang cuaca dan musim 
dalam bahasa Sunda secara lisan dan tulis. (Tema 3) 

3.4.4 Memperagakan isi teks percakapan (paguneman) 
tentang kehidupan bergotong royong dalam bahasa 
Sunda yang baik. (Tema 4) 

3.4.5 Menyajikan teks deskripsi tentang kegiatan bermain 
dan berolahraga dalam bahasa Sunda yang baik. 
(Tema 5) 

3.4.6 Menceritakan isi teks carpon tentang indahnya 
persahabatan dalam bahasa Sunda secara lisan dan 
tulis. (Tema ) (Tema 6) 

3.4.7 Menjelaskan isi teks eksposisi tentang pemanfaatkan 
energi untuk masa depan dalam bahasa Sunda secara 
lisan dan tulis. (Tema 7) 

3.4.8 Menceritakan isi teks dongeng (parabel) tentang 
perilaku terpuji dan santun terhadap orang tua dan 
sesama manusia. (Tema 8) 

3.4.9 Menyajikan teks eksposisi tentang menjaga 
kelestarian lingkungan dalam bahasa Sunda yang 
baik. (Tema 9) 

 
 
 
Kelas IV 

KI KD (HASIL REVIU) 
4.1 Menerima, menghargai, 

dan menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya 

 

4.1.1 Menerima anugrah Tuhan Yang Maha Esa atas 
penciptaan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah dan 
unsur budaya bangsa serta alat komunikasi 
masyarakat penuturnya. 

 
4.2 Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, percaya 
diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, 
tetangga, dan guru 

4.2.1 Memiliki perilaku disiplin, tanggung jawab, dan santun 
dalam menjalin komunikasi dan indahnya 
kebersamaan menggunakan bahasa Sunda  secara 
lisan dan tulis. (Tema 1) 

4.2.2 Memiliki perilaku tanggung jawab dan disiplin dalam 
menghemat energi. (Tema 2) 

4.2.3 Memiliki perilaku peduli dan kasih sayang terhadap 
mahkluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuhan) 
dalam kehidupan sehari-hari. (Tema 3) 

4.2.4 Memiliki perilaku disiplin, jujur, dan bertanggung 
jawab dalam melakukan berbagai pekerjaan.     
(Tema 4) 

4.2.5 Memiliki prilaku santun terhadap guru dan 



menghargai jasa pahlawan. (Tema 5) 
4.2.6 Memiliki perilaku tanggung jawab serta rasa cinta 

tanah air (Indahnya negeriku). (Tema 6) 
4.2.7 Memiliki perilaku disiplin,  jujur, dan tanggung jawab 

dalam menggapai cita-cita dengan kata-katanya 
sendiri menjadi sebuah prosa tertulis. (Tema 7) 

4.2.8 Memiliki perilaku disiplin, tanggung jawab, dan peduli 
terhadap lingkungan daerah tempat tinggal. (Tema 8) 

4.2.9 Memiliki perilaku peduli dan disiplin dalam 
memanfaatkan makanan sehat dan bergizi khas 
Sunda serta menuliskannya kembali dengan kata-
katanya sendiri secara baik dan benar. (Tema 9) 

 
4.3 Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 
mengamati dan mencoba 
[mendengar, melihat, 
membaca] serta menanya 
berdasarkan rasa ingin 
tahu secara kritis tentang 
dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
sekolah, dan tempat 
bermain 

4.3.1 Menggali informasi tentang menjalin komunikasi dan 
kebersamaan dalam teks pupujian (Tema 1) 

4.3.2 Menggali isi teks stiker/brosur tentang menghemat 
energi. (Tema 2) 

4.3.3 Menggali isi teks dongeng tentang kepedulian 
terhadap mahkluk hidup (manusia, hewan, dan 
tumbuhan) dalam kehidupan sehari-hari. (Tema 3) 

4.3.4 Menggali isi teks deskripsi tentang berbagai jenis 
pekerjaan pekerjaan melalui kegiatan menulis 
deskripsi. (Tema 4) 

4.3.5 Menggali isi teks pupuh tentang menghormati guru 
dan menghargai jasa pahlawan. (Tema 5)  

4.3.6 Menggali isi teks kawih tentang cinta tanah air (negeri 
ku) melalui kegiatan mengapresiasi dan 
mengeksprasikan kawih. (Tema 6) 

4.3.7 Menggali isi Menggali isi teks narasi tentang 
menggapai cita-cita dengan kata-katanya sendiri 
menjadi sebuah prosa tertulis. (Tema 7) 

4.3.8 Menggali isi teks aksara Sunda yang berisi nama-
nama-nama lingkungan atau daerah tempat tinggal. 
(Tema 8) 

4.3.9 Menggali isi teks eksposisi tentang jenis olahan 
makanan sehat dan bergizi khas Sunda. (Tema 9) 

 
4.4 Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa 
yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya 
yang estetis dalam 
gerakan yang 
mencerminkan anak 
sehat, dan dalam 
tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
anak beriman dan 

4.4.1 Melantunkan teks pupujian tentang menjalin 
komunikasi dan kebersamaan menggunakan bahasa 
Sunda  secara lisan dan tulis. (Tema 1) 

4.4.2 Mengolah dan menyajikan teks stiker/brosur 
sederhana tentang menghemat energi dengan kata-
kata sendiri.     (Tema 2) 

4.4.3 Menceritakan isi teks dongeng (fabel/parabel) tentang 
kepedulian terhadap mahkluk hidup (manusia, 
hewan, dan tumbuhan) dalam kehidupan sehari-hari. 
(Tema 3)  

4.4.4 Mengolah dan menyajikan teks deskripsi tentang 



berakhlak mulia berbagai jenis pekerjaan dengan kata-kata sendiri. 
(Tema 4) 

4.4.5 Melantunkan isi teks pupuh tentang menghormati 
guru dan menghargai jasa pahlawan. (Tema 5) 

4.4.6 Melantunkanis teks kawih tentang cinta tanah air 
(negeri ku). (Tema 6) 

4.4.7 Mengolah dan menyajikan teks narasi tentang 
menggapai cita-cita dengan bahasa sendiri. (Tema 7) 

4.4.8 Menyusun nama-nama lingkungan atau tempat 
tinggal menggunakan aksara Sunda dengan baik dan 
benar. 
(Tema 8) 

4.4.9 Menyajikan teks eksposisi tentang jenis olahan 
makanan sehat dan bergizi khas Sunda dengan kata-
kata sendiri. (Tema 9) 
 

 
 
Kelas V 

KI KD (HASIL REVIU) 
4.1 Menerima, menghargai, 

dan menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya 

 

5.1.1 Menerima anugrah Tuhan Yang Maha Esa atas 
penciptaan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah dan 
unsur budaya bangsa serta alat komunikasi masyarakat 
penuturnya. 
 

5.2 Memiliki perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, percaya 
diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, 
tetangga, dan guru 

5.2.1 Memiliki perilaku peduli dan tanggung jawab dalam 
melestarikan jenis permainan tradisional Sunda. (Tema 
1) 

5.2.2 Memiliki perilaku tanggung jawab, peduli, dan santun 
dalam menanggapi berbagai peristiwa dalam 
kehidupan. (Tema 2) 

5.2.3 Memiliki perilaku peduli dan tanggung jawab dalam 
menanggulangi berbagai peristiwa. (Tema 2a) 

5.2.4 Memiliki perilaku jujur, disiplin,  tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam menyampaikan 
pendapat tentang hidup rukun dengan keluarga, 
teman, dan guru. (Tema 3) 

5.2.5 Memiliki perilaku peduli dan taggung jawab terhadap 
pentingnya kesehatan dan obat-obatan tradisional. 
(Tema 4) 

5.2.6 Memiliki perilaku peduli, tanggung jawab, dan rasa 
cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.  (Tema 5) 

5.2.7 Memiliki perilaku peduli, dan tanggung jawab   
membantu masyarakat yang menghadapi peristiwa 
(musibah/bencara) dalam rangka kehidupan berbangsa 
dan bernegara. (Tema 5a) 

5.2.8 Memiliki perilaku peduli dan tanggung jawab terhadap 
lingkungan alam. (Tema ) 



5.3 Memahami pengetahuan 
faktual dengan cara 
mengamati dan mencoba 
[mendengar, melihat, 
membaca] serta menanya 
berdasarkan rasa ingin 
tahu secara kritis tentang 
dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
sekolah, dan tempat 
bermain 

5.3.1 Mengetahui dan memahami teks deskripsi tentang 
jenis permainan tradisional Sunda. (Tema 1) 

5.3.2 Mengamati dan menggali informasi dalam teks pupuh 
tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan (Tema 2) 

5.3.3 Mengamati teks deskripsi tentang istilah-istilah 
peristiwa dalam kehidupan yang menggunakan aksara 
Sunda. (Tema 2) 

5.3.4 Menggali informasi dalam teks percakapan pendek 
tentang hidup rukun dengan keluarga, teman, dan 
guru. (Tema 3) 

5.3.5 Menggali isi teks bahasan tentang pentingnya 
kesehatan dan obat-obatan tradisi. (Tema 4) 

5.3.6 Menggali informasi dalam teks bahasan tentang cinta 
dan bangga sebagai bangsa Indonesia. (Tema 5) 

5.3.7 Mengapresiasi teks carpon tentang suatu peristiwa 
(musibah/ bencana) (Tema 5) 

5.3.8 Menggali isi teks dongeng tentang asal-usul suatu 
tempat. 

 
5.4 Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa 
yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya 
yang estetis dalam 
gerakan yang 
mencerminkan anak 
sehat, dan dalam 
tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
anak beriman dan 
berakhlak mulia 

5.4.1 Mengolah dan memperagakan isi teks deskripsi tentang 
jenis permainan tradisional Sunda dengan berbahasa 
Sunda yang baik. (Tema 1) 

5.4.2 Melantunkan teks pupuh tentang berbagai peristiwa 
dalam kehidupan dengan baik. (Tema 2) 

5.4.3 Menuliskan istilah-istilah peristiwa alam menggunakan 
aksara Sunda dengan baik dan benar. (Tema 2) 

5.4.4 Mengolah dan memperagakan isi teks percakapan 
pendek tentang hidup rukun dengan keluarga, teman, 
dan guru dengan bahasa Sunda yang baik. (Tema 3) 

5.4.5 Menjelaskan isi teks bahasan tentang pentingnya obat-
obatan tradisional dalam bahasa Sunda secara lisan 
dan tulis. (Tema 4) 

5.4.6 Mengolah dan menjelaskan isi teks bahasan tentang 
cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia. (Tema 5) 

5.4.7 Menceritakan isi teks carpon tentang peristiwa, 
bencana alam, atau musibah lainnya dengan bahasa 
Sunda yang baik secara lisan dan tulis. (Tema 5) 

5.4.8 Menceritakan isi teks dongeng tentang asal-usul suatu 
tempat. (Tema 6) 

 

 

Kelas VI 

KI KD (HASIL REVIU) 
6.1 Menerima, menghargai, 

dan menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya 

6.1.1 Menerima anugrah Tuhan Yang Maha Esa atas 
penciptaan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah dan 
unsur budaya bangsa serta alat komunikasi 



 masyarakat penuturnya 

6.2 Memiliki perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, percaya 
diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, 
tetangga, dan guru 

6.2.1 Memiliki perilaku peduli terhadap penyelamatan 
makhluk sebagai ciptaan Tuhan YME (Tema 1) 

6.2.2 Memiliki perilaku santun dalam memelihara dan 
membina persatuan dalam perbedaan bangsa.  
(Tema 2) 

6.2.3 Memiliki perilaku peduli terhadap jasa-jasa tokoh 
perjuangan pembela kebenaran (pahlawan)       
(Tema 3a) 

6.2.4 Memiliki perilaku peduli dan rasa ingin tahu tentang 
tokoh dan penemu. (Tema 3) 

6.2.5 Memiliki perilaku tanggung jawab dan peduli 
menghadapi pengaruh globalisasi terhadap 
lingkungan dan kehidupan manusia. (Tema 4) 

6.2.6 Memiliki perilaku tanggung jawab, peduli, dan disiplin 
dalam berwirausaha. (Tema 5) 

6.2.7 Memiliki perilaku  peduli, disiplin, dan tanggung jawab  
dalam menjaga memeliharan kesehatan masyarakat. 
(Tema 6) 

 
6.3 Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 
mengamati dan mencoba 
[mendengar, melihat, 
membaca] serta menanya 
berdasarkan rasa ingin 
tahu secara kritis tentang 
dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
sekolah, dan tempat 
bermain 
 

6.3.1 Memahami dan mencermati teks narasi tentang  
penyelamatan makhluk. (Tema 1) 

6.3.2 Memahami isi teks pupuh tentang kehidupan 
berbangsa dan bernegara (Tema 2) 

6.3.3 mengamati teks narasi tentang tokoh dan penemu 
secara mandiri kemudian mengolah dan 
menuliskannya kembali dengan kata-kata sendiri 
(Tema 3) 

6.3.4 Mengamati teks dongeng (sage) tentang perjuangan 
seorang tokoh pemberani pembela kebenaran.   
(Tema 3a ) 

6.3.5 Menggali informsi dari teks deskripsi tentang 
pengaruh globalisasi terhadap lingkungan dan 
kehidupan manusia.     (Tema 4) 

6.3.6 Menggali informasi dalam teks deskripsi tentang 
berwirausaha. (Tema 5) 

6.3.7 Mencermati dan memahami teks pidato tentang 
menjaga memeliharan kesehatan masyarakat.    
(Tema 6) 

6.4 Menyajikan pengetahuan 
faktual dalam bahasa 
yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya 
yang estetis dalam 
gerakan yang 
mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan 

6.4.1 Mengolah dan menulis teks prosa fiksi tentang 
penyelamatan makhluk dengan bahasa Sunda yang 
baik. (Tema 1) 

6.4.2 Melantunkan isi teks pupuh tentang kehidupan 
berbangsa dan bernegara (Tema 2) 

6.4.3 Mengolah dan menyajikan teks narasi tentang tokoh 
dan penemu secara mandiri dalam bahasa Sunda 
yang baik. (Tema 3) 

6.4.4 Menceritakan isi teks dongeng (sage) tentang 



perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia 

perjuangan seorang tokoh pemberani pembela 
kebenaran (pahlawan) (Tema 3a) 

6.4.5 Mengolah dan menjelaskan isi teks  deskripsi tentang 
pengaruh globalisasi terhadap lingkungan dan 
kehidupan manusia dalam bahasa Sunda secara lisan 
dan tulis. (Tema 4) 

6.4.6 Mengolah dan menjelaskan informasi yang ada dalam 
teks deskripsi tentang berwirausaha dengan bahasa 
Sunda yang baik secara lisan dan tulis. (Tema 5) 

6.4.7 Menyusun dan menyajikan teks pidato tentang 
menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat 
dengan bahasa Sunda yang baik. (Tema 6) 

 

 

 

2. KIKD Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
 

Kelas VII 

KI KD (HASIL REVIU) 

7.1 Menghayati dan 
mengamalkan  ajaran 
agama yang dianutnya 

 

7.1.1 Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 
Sunda sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa 
sebagai sarana  komunikasi dalam   
PERCAKAPAN,  IKLAN LAYANAN MASYARAKAT, 
KARANGAN BAHASAN, PENGALAMAN PRIBADI, 
KAULINAN BARUDAK, DONGENG, SAJAK, dan 
PUPUJIAN. 

 

7.2 Menghargai dan 
menghayati perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), 
santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 

7.2.1 Menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan 
santun dalam menggunakan bahasa Sunda untuk  
PERCAKAPAN SEHARI-HARI,  

7.2.2 Menunjukkan prilaku jujur,  tanggung jawab, 
percaya diri, peduli, dan santun dalam 
menggunakan bahasa Sunda untuk KAULINAN 
BARUDAK. 

7.2.3 Menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan 
santun dalam menggunakan bahasa Sunda untuk 
membuat IKLAN LAYANAN MASYARAKAT dan  
KARANGAN BAHASAN PENGALAMAN PRIBADI 

7.2.4 Menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan 
santun dalam menggunakan bahasa Sunda untuk 
mengapresiasi dan mengekspresikan DONGENG, 
SAJAK, dan PUPUJIAN 

7.3 Memahami 7.3.1 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis   



pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

teks  PERCAKAPAN tentang kehidupan SEHARI-
HARI  sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

7.3.2 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
teks  KAULINAN BARUDAK sesuai dengan kaidah-
kaidahnya. 

7.3.3 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
teks IKLAN LAYANAN MASYARAKAT sesuai 
dengan kaidah-kaidahnya. 

7.3.4 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
teks BAHASAN PENGALAMAN PRIBADI  sesuai 
dengan kaidah-kaidahnya. 

7.3.5 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
DONGENG sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

7.3.6 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
SAJAK sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

7.3.7 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
PUPUJIAN sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

 

7.4 Mencoba, mengolah, 
dan menyaji dalam 
ranah konkret 
(menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori 

7.4.1 Menyusun dan memperagakan PERCAKAPAN 
tentang kegiatan SEHARI-HARI sesuai dengan 
kaidah-kaidahnya.  

7.4.2 Menanggapi dan mengekspresikan jenis 
KAULINAN BARUDAK 

7.4.3 Menyusun dan menanggapi IKLAN LAYANAN 
MASYARAKAT sesuai dengan kaidah-kaidahnya 
secara lisan dan tulisan. 

7.4.4 Menyusun dan menanggapi teks PENGALAMAN 
PRIBADI sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

7.4.5 Menafsirkan, menanggapi, dan menyajikan isi 
serta nilai-nilai yang terkandung dalam DONGENG 
sesuai dengan kaidah-kaidahnya secara lisan dan 
tulisan. 

7.4.6 Menafsirkan, menanggapi, dan mengekspresikan 
SAJAK sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

7.4.7 Menafsirkan, menanggapi, dan mengekspresikan 
PUPUJIAN sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

 

 



Kelas VIII 
 

KI KD (HASIL REVIU) 

8.1 Menghayati dan 
mengamalkan  ajaran 
agama yang dianutnya 

 

8.1.1 Menghargai, menghayati, dan mensyukuri 
bahasa Sunda sebagai anugrah Tuhan yang 
Maha Esa, melalui kegiatan  memahami 
RUMPAKA KAWIH,  WACANA KAMPUNG ADAT, 
MANTRA, dan SURAT. 

8.1.2 Menghargai, menghayati, dan mensyukuri 
bahasa Sunda sebagai anugrah Tuhan yang 
Maha Esa,  sebagai sarana kegiatan 
PAGUNEMAN (DIALOG), MEMANDU ACARA. 

8.1.3 Menghargai, menghayati, dan mensyukuri 
bahasa Sunda sebagai anugrah Tuhan yang 
Maha Esa,  sebagai sarana dalam menulis 
NARASI PENGALAMAN PRIBADI, dan AKSARA 
SUNDA 

8.2 Menghargai dan 
menghayati perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 

8.2.1 Menunjukkan prilaku jujur,  tanggung jawab, 
percaya diri, peduli, dan santun dalam 
menggunakan bahasa Sunda untuk memahami 
RUMPAKA KAWIH,  WACANA KAMPUNG ADAT, 
MANTRA, dan SURAT. 

8.2.2 Menunjukkan prilaku jujur,  tanggung jawab, 
percaya diri, peduli, proaktif dan santun dalam 
menggunakan bahasa Sunda untuk melakukan 
kegiatan PAGUNEMAN (DIALOG) dan MEMANDU 
ACARA 

8.2.3 Menunjukkan prilaku jujur,  tanggung jawab, 
percaya diri, peduli, proaktif dan santun dalam 
menggunakan bahasa Sunda untuk menyusun 
BAHASAN PENGALAMAN PRIBADI, dan menulis 
AKSARA SUNDA 

8.3 Memahami pengetahuan 
(faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian 
tampak mata 

8.3.1 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
RUMPAKA KAWIH sesuai dengan kaidah-
kaidahnya. 

8.3.2 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
WACANA KAMPUNG ADAT  sesuai dengan 
kaidah-kaidahnya. 

8.3.3 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
MANTRA sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

8.3.4 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
teks SURAT sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

8.3.5 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
teks GUGURITAN sesuai dengan kaidah-



kaidahnya. 
8.3.6 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 

teks SISINDIRAN sesuai dengan kaidah-
kaidahnya. 

8.3.7 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
PAGUNEMAN (DIALOG) dan MEMANDU ACARA 
sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

8.3.8 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
teks PENGALAMAN PRIBADI sesuai dengan 
kaidah-kaidahnya. 

8.3.9 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
AKSARA SUNDA sesuai dengan kaidah-
kaidahnya. 

 

8.4 Mencoba, mengolah, dan 
menyaji dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut 
pandang/teori 

8.4.1 Menafsirkan, menanggapi, dan mengekspresikan 
RUMPAKA KAWIH  secara lisan dan tulisan. 

8.4.2 Menanggapi dan menjelaskan informasi yang 
terdapat dalam WACANA KAMPUNG ADAT secara 
lisan dan tulisan. 

8.4.3 Menafsirkan, menanggapi, dan mengekspresikan 
MANTRA dengan memperhatikan kaidah-
kaidahnya. 

8.4.4 Menafsirkan, menanggapi, dan menyusun teks 
SURAT dengan memperhatikan kaidah-
kaidahnya. 

8.4.5 Menafsirkan, menanggapi, dan mengekspresikan 
GUGURITAN dengan memperhatikan kaidah-
kaidahnya. 

8.4.6 Menafsirkan, menanggapi, dan menyusun 
SISINDIRAN dengan memperhatikan kaidah-
kaidahnya. 

8.4.7 Menanggapi, menyusun, dan memperagakan 
teks PAGUNEMAN (DIALOG) dan MEMANDU 
ACARA dengan memperhatikan kaidah-
kaidahnya. 

8.4.8 Menanggapi dan menyusun PENGALAMAN 
PRIBADI dengan memperhatikan kaidah-
kaidahnya secara lisan dan tulisan.  

8.4.9 Menulis dan membaca kalimat sederhana 
menggunakan AKSARA SUNDA dengan baik dan 
benar. 

 
 



 Kelas IX 
 

KI KD (HASIL REVIU) 

9.1 Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 

9.1.1 Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 
Sunda sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa 
dalam memahami dan menyajikan PIDATO, 
BERITA, BAHASAN, DISKUSI, WACANA, CARPON, 
PUISI, NOVEL, WAWACAN, dan DRAMA. 

9.2 Menghargai dan 
menghayati perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 

 

9.2.1 Menunjukkan prilaku jujur,  tanggung jawab, 
percaya diri, peduli, proaktif dan santun dalam 
menggunakan bahasa Sunda untuk memahami,  
menyusun dan menyampaikan TEKS PIDATO.  

9.2.2 Menunjukkan prilaku jujur,  tanggung jawab, 
percaya diri, peduli, proaktif dan santun dalam 
menggunakan bahasa Sunda untuk memahami 
BERITA ILMU PENGETAHUAN DAN BUDAYA serta 
BAHASAN TEKNOLOGI DAN SENI,  

9.2.3 Menunjukkan prilaku jujur,  tanggung jawab, 
percaya diri, peduli, proaktif dan santun dalam 
menggunakan bahasa Sunda untuk memahami 
teks DISKUSI BUDAYA SUNDA,  

9.2.4 Menunjukkan prilaku jujur,  tanggung jawab, 
percaya diri, peduli, proaktif dan santun dalam 
menggunakan bahasa Sunda untuk memahami 
BAHASAN YANG MENGANDUNG IDIOM.  

9.2.5 Menunjukkan prilaku jujur, dan percaya diri 
dalam menggunakan bahasa Sunda untuk 
memahami dan menulis CARPON.  

9.2.6 Menunjukkan prilaku jujur, percaya diri, peduli, 
proaktif dan santun dalam menggunakan bahasa 
Sunda untuk  mengekspresikan DRAMA dan 
PUISI. 

9.2.7 Menunjukkan prilaku jujur, tanggung jawab, 
percaya diri dalam menggunakan bahasa Sunda 
untuk  meringkas NOVEL. 

9.2.8 Menunjukkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab dalam berbahasa Sunda untuk memahami 
WAWACAN. 

 

9.3 Memahami dan 
menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 

9.3.1 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
TEKS PIDATO sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

9.3.2 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
BERITA ILMU PENGETAHUAN DAN BUDAYA serta 
BAHASAN TEKNOLOGI DAN SENI, sesuai dengan 



berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian 
tampak mata 

kaidah-kaidahnya. 
9.3.3 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 

bahasan BUDAYA SUNDA sesuai dengan kaidah-
kaidahnya. 

9.3.4 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
BAHASAN YANG MENGANDUNG IDIOM sesuai 
dengan kaidah-kaidahnya. 

9.3.5 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
CARPON sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

9.3.6 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
teks DRAMA dan PUISI sesuai dengan kaidah-
kaidahnya. 

9.3.7 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
NOVEL sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

9.3.8 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
teks WAWACAN sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

 

9.4 Mengolah, menyaji, dan 
menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori 

 

9.4.1 Menyusun, menanggapi, dan menyajikan TEKS 
PIDATO sesuai dengan kaidah-kaidahnya secara 
lisan dan tulisan. 

9.4.2 Menelaah, menanggapi, dan meringkas teks 
BERITA ILMU PENGETAHUAN serta BAHASAN 
TEKNOLOGI DAN SENI sesuai dengan kaidah-
kaidahnya. 

9.4.3 Menelaah, menanggapi, dan membicarakan 
BUDAYA SUNDA sesuai dengan kaidah-
kaidahnya. 

9.4.4 Menelaah, menanggapi, dan merangkum isi 
BAHASAN YANG MENGANDUNG IDIOM. 

9.4.5 Menginterpretasi,  menanggapi dan menulis 
CARPON sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

9.4.6 Menginterpretasi,  menanggapi dan 
memperagakan teks DRAMA dan PUISI sesuai 
dengan kaidah-kaidahnya. 

9.4.7 Meringkas dan menanggapi NOVEL sesuai 
dengan kaidah-kaidahnya. 

9.4.8 Menanggapi dan mengonversi teks WAWACAN ke 
dalam bentuk teks lain sesuai dengan kaidah-
kaidahnya. 

 

 
  
 



 
3.  KIKD Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah kejuruan/Madrasah 

Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan  
 
Kelas X 
 

KI KD (HASIL REVIU) 

10.1 Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 

10.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan 
bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai 
dengan kaidah dan konteks sosial budaya. 

10.1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan 
bahasa Sunda dan menggunakannya sebagai 
sarana komunikasi dalam mengolah, menalar, 
dan menyajikan informasi lisan dan tulis 
melalui teks BIANTARA, PAGUNEMAN, 
BIOGRAFI, OTOBIOGRAFI, AKSARA SUNDA, 
DONGENG, PUPUH, DAN SISINDIRAN. 

 

10.2 Menghayati dan 
mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, 
kerjasama, toleran, 
damai), santun, 
responsif dan proaktif 
dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam serta dalam 
menempatkan diri 
sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan 
dunia 

 

10.2.1 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, 
santun, dan proaktif dalam menggunakan 
bahasa Sunda untuk memahami BIANTARA 
dan melakukan PAGUNEMAN. 

10.2.2 Menunjukkan  prilaku jujur, disiplin, dan 
tanggung jawab dalam menggunakan bahasa 
Sunda untuk memahami dan menyusun  
BIOGRAFI, OTOBIOGRAFI, dan AKSARA 
SUNDA 

10.2.3 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, dan peduli 
dalam menggunakan bahasa Sunda  untuk 
mengapresiasi dan mengekspresikan 
DONGENG, PUPUH dan SISINDIRAN 

10.3 Memahami, 
menerapkan, 
menganalisis 
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural 

10.3.1 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis   
teks BIANTARA sesuai dengan kaidah-
kaidahnya. 

10.3.2 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis   
PEGUNEMAN sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 



berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan 
pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya 
untuk memecahkan 
masalah 

 

10.3.3 Mengidentifikasi, memahami, menganalisis, dan 
membandingkan      teks BIOGRAFI atau 
OTOBIOGRAFI sesuai dengan kaidah-
kaidahnya. 

10.3.4 Mengidentifikasi, memahami, menganalisis, dan 
membandingkan   teks AKSARA SUNDA sesuai 
dengan kaidah-kaidahnya. 

10.3.5 Mengidentifikasi, memahami, menganalisis, dan 
membandingkan   teks DONGENG sesuai 
dengan kaidah-kaidahnya. 

10.3.6 Mengidentifikasi, memahami, menganalisis, dan 
membandingkan   teks PUPUH sesuai dengan 
kaidah-kaidahnya. 

10.3.7 Mengidentifikasi, memahami, menganalisis, dan 
membandingkan   teks SISINDIRAN sesuai 
dengan kaidah-kaidahnya. 

 

10.4 Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari 
yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, 
dan mampu 
menggunakan metoda 
sesuai kaidah keilmuan 

10.4.1 Menyusun, menginterpretasi, dan  
menyampaikan teks  BIANTARA sesuai dengan 
kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan. 

10.4.2 Menginterpretasi, menanggapi, dan 
memperagakan PEGUNEMAN  untuk 
menyampaikan informasi tentang  budaya 
Sunda  sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

10.4.3 Menyusun, menyunting, dan menyajikan  teks 
BIOGRAFI atau OTOBIOGRAFI sesuai dengan 
kaidah-kaidahnya. 

10.4.4 Menyusun teks pendek yang menggunakan 
aksara Sunda serta menyuntingnya sesuai 
dengan kaidah-kaidahnya. 

10.4.5 Menginterpretasi,  menanggapi dan 
mengekspresikan DONGENG sesuai dengan 
kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan. 

10.4.6 Menanggapi dan mengekspresikan PUPUH 
sesuai dengan kaidah-kaidahnya secara lisan 
dan tulisan. 

10.4.7 Menginterpretasi, menanggapi dan 
mengekspresikan   SISINDIRAN sesuai dengan 
kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan. 

 

 



 Kelas XI 
 

KI KD (HASIL REVIU) 

11.1 Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 

11.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan 
bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai 
dengan kaidah dan konteks social budaya. 

11.1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan YME akan 
keberadaan bahasa Sunda sebagai sarana 
untuk memahami RUMPAKA KAWIH, SAJAK, 
PAKEMAN BASA,   NOVEL,   BAHASAN,  
WARTA,  dan WAWANCARA 

11.2 Menghayati dan 
mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, 
kerjasama, toleran, 
damai), santun, 
responsif dan proaktif 
dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam serta dalam 
menempatkan diri 
sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan 
dunia 
 

11.2.1 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, dan 
santun dalam menggunakan bahasa Sunda 
untuk memahami dan  menyampaikan  
RUMPAKA KAWIH, SAJAK, dan PAKEMAN 
BASA. 

11.2.2 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, dan 
santun dalam menggunakan bahasa Sunda 
untuk memahami dan  menyampaikan  teks   
BAHASAN BUDAYA  dan NOVEL 

11.2.3 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, 
santun, dan proaktif dalam menggunakan 
bahasa Sunda untuk memahami dan  
melakukan WAWANCARA serta WARTA 
dan/atau IKLAN 

11.3 Memahami, 
menerapkan, 
menganalisis 
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, 

11.3.1 Mengidentifikasi, memahami, menganalisis, dan 
membandingkan   RUMPAKA KAWIH sesuai 
dengan kaidah-kaidahnya. 

11.3.2 Mengidentifikasi, memahami, menganalisis, dan 
membandingkan   SAJAK sesuai dengan 
kaidah-kaidahnya. 

11.3.3 Mengidentifikasi, memahami, menganalisis, dan 
membandingkan   PAKEMAN BASA (babasan 
jeung paribasa, cacandran, dan/atau uga) 
sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

11.3.4 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
BAHASAN BUDAYA sesuai dengan kaidah-



kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan 
pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya 
untuk memecahkan 
masalah 

 

kaidahnya. 
11.3.5 Mengidentifikasi, memahami, menganalisis, dan 

membandingkan   NOVEL sesuai dengan 
kaidah-kaidahnya. 

11.3.6 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
teks WAWANCARA sesuai dengan kaidah-
kaidahnya secara lisan dan tulisan. 

11.3.7 Mengidentifikasi, memahami, menganalisis, dan 
membandingkan   teks WARTA dan/atau IKLAN 
sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

 

11.4 Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari 
yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, 
dan mampu 
menggunakan metoda 
sesuai kaidah keilmuan 

11.4.1 Menginterpretasi,  menanggapi dan 
mengekspresikan  RUMPAKA KAWIH sesuai 
dengan kaidah-kaidahnya secara lisan dan 
tulisan. 

11.4.2 Menginterpretasi, menanggapi dan 
mengekspresikan  SAJAK sesuai dengan 
kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan 

11.4.3 Menginterpretasi, menanggapi dan 
menggunakan PAKEMAN BASA sesuai dengan 
kaidah-kaidahnya. 

11.4.4 Menangkap isi, menjelaskan dan mengomentari 
isi teks  BAHASAN tentang BUDAYA  sesuai 
dengan kaidah-kaidahnya. 

11.4.5 Menginterpretasi, menanggapi, dan 
mengomentari isi teks  NOVEL sesuai dengan 
kaidah-kaidahnya. 

11.4.6 Menyusun, menanggapi,  dan memperagakan 
teks WAWANCARA sesuai dengan kaidah-
kaidahnya secara lisan dan tulisan. 

11.4.7 Menyusun, menanggapi, dan menyampaikan 
teks WARTA dan/atau IKLAN berbahasa Sunda 
sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

 

 
 Kelas XII 

KI KD (HASIL REVIU) 

12.1 Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 

12.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan 
bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai 
dengan kaidah dan konteks social budaya. 

12.1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan YME akan 
keberadaan bahasa Sunda sebagai sarana 
untuk memahami  WAWACAN, ARTIKEL, 
MEMANDU ACARA, TERJEMAHAN, CARITA 



PANTUN, DRAMA (teater, gending karesmen 
dan/atau longser) 

 

12.2 Menghayati dan 
mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, 
kerjasama, toleran, 
damai), santun, 
responsif dan proaktif 
dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam serta dalam 
menempatkan diri 
sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan 
dunia 

 

12.2.1 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, dan 
santun, dan proaktif  dalam menggunakan 
bahasa Sunda untuk mengapresiasi  
WAWACAN dan CARITA PANTUN 

12.2.2 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, 
santun, dan proaktif  dalam menggunakan 
bahasa Sunda untuk memahami dan 
menyampaikan ARTIKEL dan TERJEMAHAN. 

12.2.3 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, 
santun, dan proaktif  dalam menggunakan 
bahasa Sunda untuk MEMANDU ACARA dan 
DRAMA (teater, gending karesmen dan/atau 
longser) 

12.3 Memahami, 
menerapkan, 
menganalisis 
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan 
pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya 

12.3.1 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
teks WAWACAN berdasarkan kaidah-kaidahnya 
secara lisan dan tulisan 

12.3.2 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
teks CARITA PANTUN berdasarkan kaidah-
kaidahnya secara lisan dan tulisan 

12.3.3 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
teks ARTIKEL berdasarkan kaidah-kaidahnya 
secara lisan dan tulisan. 

12.3.4 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis  
TERJEMAHAN berdasarkan kaidah-kaidahnya 
secara lisan dan tulisan. 

12.3.5 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis 
teks PANDUAN ACARA berdasarkan kaidah-
kaidahnya secara lisan dan tulisan. 

12.3.6 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis   
teks DRAMA (teater, gending karesmen 
dan/atau longser) berdasarkan kaidah-
kaidahnya secara lisan dan tulisan. 



untuk memecahkan 
masalah 

 

12.4 Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari 
yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, 
dan mampu 
menggunakan metoda 
sesuai kaidah keilmuan 

12.4.1 Meinginterpretasi, menanggapi, dan 
mengomentari isi teks WAWACAN dengan 
sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

12.4.2 Menginterpretasi, menanggapi, dan 
mengomentari isi teks CARITA PANTUN sesuai 
dengan kaidah-kaidahnya secara lisan dan 
tulisan 

12.4.3 Menginterpretasi, menanggapi, dan  
mengomentari teks ARTIKEL sesuai dengan 
kaidah-kaidahnya. 

12.4.4 Memproduksi dan menanggapi teks 
TERJEMAHAN dari bahasa Indonesia atau 
bahasa lain ke dalam bahasa Sunda atau 
sebaliknya sesuai dengan kaidah-kaidahnya 
dengan bahasa yang baik dan benar. 

12.4.5 Memproduksi dan memperagakan teks 
PANDUAN ACARA sesuai dengan kaidah-
kaidahnya secara lisan dan tulisan 

12.4.6 Menginterpretasi, menanggapi, dan 
mengekspresikan teks DRAMA (teater, film, 
gending karesmen dan/atau longser) sesuai 
dengan kaidah-kaidahnya.  

 

 
 


