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1. 2.14 Menyimpulkan isi teks 
tertulis dalam konteks bekerja 

� Menyimpulkan suatu teks dengan 
menggunakan kalimat yang tidak 
ambigu, jelas dan bernalar 

        √  

2. 1.3 membaca untuk memahami 
informasi 

menentukan kalimat utama 
 

      √    

3. 1.4 memahami informasi 
tertulis dalam berbagai bentuk 
teks 
 

� Mengidentifikasi jenis teks (narasi, 
deskripsi, dan eksposisi) dengan 
menggunakan teknik membaca cepat 
untuk pemahaman 

     √ √    

4. 2.9 Berdiskusi yang bermakna 
dalam konteks bekerja 

� Menyampaikan gagasan dengan 
argumen yang tepat 

 

    √      

5. 2.4 Membaca untuk memahami 
makna kata,bentuk kata, 
ungkapan dan kalimat dalam 
konteks bekerja 
 

• Memahami makna kata yang terdapat 
dalam teks 

• Mengelompokan kata, bntuk 
kata,ungkapan, dan kalimat 
bedasarkan kelas kata dan makna kata 

• Mendaftar kata-kata yang berpotensi 
memiliki sinonim dan antonim dalam 
teks bacaa 

 

    √ √ √    

6. 2.11 menyampaikan laporan 
atau presentasi lisan dalam 
konteks bekerja 

� Menyebutkan isi kerangka laporan    √       

8. 2.3  Memahami perintah kerja 
tertulis 

� Membaca perintah kerja tertulis 
 

          

9. 3.1 menyimak untuk 
memahami secara kreatit teks 
seni berbahasa dan teks ilmiah 
sederhana 
 

� Menunjukan reaksi verbal berupa 
komentar terhadap pembacaan prosa fiksi 
dan non fikssi 
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10.             
11. 1.4 memahami informasi 

tertulis dalam berbagai bentuk 
teks 
 

� Mengungapkan gambar, bagan, grafik , 
diagram, atau matrik secara verbal. 

� Mengidentifikasi jenis teks 
 

    √ √ √    

12. 1.11 menggunakan kalimat 
tanya secara tertulis 
 

� Menyampaikan pertanyaan yang sesuai 
dengan topik pembicaraan secara tertulis 

 

     √     

13. 3.2 mengapresiasi secara lisan 
teks seni berbahasa dan teks 
ilmiah sederhana 
 

� Menjelaskan teks idiomatik yang 
terkandung dalam  teks sastra seperti 
pepatah,pribahasa serta majas 

 
� Mengungkapkan unsur intrinsik dan 
ekstrinsik dari karya sastra 

 
� Menjelaskan pesan yang tersirat dari 
teks sastar tersebut 
� Mengidentifikasi makna dan pesan 
yang tersirat dari pilihan kata dalam teks 
sastra yang telah dibackan 
�  

    √ √ √    

14. 2.12 menulis wacana yang 
bercorak naratif, deskriptif, 
ekspositoris, dan argumentasi 
 

Membuat  karangan eksposisi 
 

    √      

15. 3.3 menulis proposal untuk 
kegiatan ilmiah sederhana 
 

� Menyusun kerangka/ rancangan 
proposal  
� Menyusun rancangan proposal yang 
berkonteks kegiatan keahlian masing-
masing 
�  
 
 

   √  √     

16 3.5   Menulis laporan ilmiah 
sederhana 

• Menyusunsistematikalaporan 
 

       √   
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18. 3.4   Menulis surat dengan 
memperhatikan jenis surat 

 

 Menulissuratlamaranpekerjaansesuaiden
ganaturandantujuankomunikasi 

 
 

    √ √     

19 3.5   Menulis laporan  
ilmiah sederhana 
 

• Menyusunsistematikalaporan 
 
 

    √   √   

20 2.9 berdiskusi yang bermakna 
 

Membuatnotula 
 

       √   

21. 2.11 menyampaikan laporan 
atau presentasi lisan dalam 
konteks bekerja 
 

• Menyampaikankeadaanatauperistiwaseca
rakronologis (dalamtuturandeskriptif, 
naratif, ekspositoris) 
sesuaidengantuntutankeadaanatauperisti
wa yang dilaporkansecaralisan 

 

      √    

23. 1.4 memahami informasi 
tertulis dalam berbagai bentuk 
teks 
 

� Memilih fakta dan opini dengan 
menggunakan teknik membuat catatan 

 

     √     

24 Menggunakan secara lisan 
kalimat tanya/pertanyaan 
dalam konteks bekerja 

• Mengajukan pertanyaan yang sesuai 
dengan topik pembicaraan untuk 
menggali informasi secara santun 

• Mengajukan pertanyaan yang 
memerlukan jawaban ya atau tidak  
sesuai dengan situasi komunikasi dalam 
bekerja 

 

     √     

25 1.9 menulis dengan 
memanfaatkan  kategori kelas 
kata 

Menggunakan bentuk kata dengan 
memperhatikan keefektifan 

   √ √      

 
Keterangan : 
MD :Mudah  (………..%) 
SD :Sedang  (………..%) 
SK :Sukar  (………..%) 

C1 :MengingatKembali (………..%) 
C2 :Memahami  (………..%) 
C3 :Aplikasi  (………..%) 

C4 :Analisis  (………..%) 
C5 :Sintetis  (………..%) 
C6 :Evaluasi  (………..%) 
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