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Kurikulum Pembelajaran Bahasa Inggris (Muatan Lokal) 

KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI  DASAR 

1. Mendengarkan 

Memahami instruksi sangat 

sederhana dengan tindakan dalam 

kontreks kelas 

1.1 Mengidentifikasi bunyi 

1.2 Melafalkan lafal prasa atau  

kalimat yang diucapkan 

2. Mendengarkan 

Memahami dan merespon tentang 

diri seseorang 

2.1 Mengidentifikasi bunyi/lafal kata  

frase atau kalimat yang diucapkan 

 

3. Berbicara 

Menggunakan instruksi dan 

informasi sangat sederhana 

konteks kelas 

3.1 Melafalkan kata dengan benar 

3.2 Melakukan percakapan pendek dan 

sederhana 

4. Membaca 

Kemampuan membaca menyaring 

dan memahami artinya misalnya 

kata dalam konteks kelas 

4.1 Membaca nyaring ungkapan  

perkenalan 

 

5. Mendengarkan  

Kemampuan merespon instruksi 

sederhana dengan tindakan  

dalam konteks kelas 

5.1 Menyidentifikasi bunyi/lafal frase 

atau kalimat yang diucapkan 

 

6. Mendengarkan  

Kemampun merespon instruksi 

sederhana dengan tindakan dalam 

konteks kelas 

6.1 Mengidentifikasi bunyi/lafal kata 

frase atau kalimat yang diucapkan 

6.2 Memahami petunjuk sederhana 

secara lisan 

7. Berbicara 

Menggunakan instruksi dan 

informasi sangat sederhana 

konteks kelas 

 

7.1 Melafalkan kata dengan benar 
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KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI  DASAR 

1.    Mendengarkan 

Kemampuan merespon kata, frase 

atau kalimat sederhana dalam 

konteks “pakaian” 

1.1 Siswa mampu merespon hal-hal 

yang berhubungan dengan jenis 

pakaian 

 

2.    Berbicara 

Mengungkapkan kata, frase dan 

kalimat sederhana dalam konteks 

“pakaian” 

2.1 Mampu melakukan percakapan 

sangat sederhana mengenai pakaian 

 

3.    Membaca 

Membaca nyaring bermakna 

tentang nama-nama pakaian 

dengan lafal dan intonasi yang 

tepat 

3.1 Mampu memahami wacana 

sederhana mengenai pakaian 

 

4.    Mendengarkan 

Kemampuan merespon instruksi 

sangat sederhana dalam konteks 

keluarga 

4.1 Siswa mampu merespon hal-hal 

yang berhubungan dengan keluarga 

 

5.    Berbicara 

Kemampuan mengucapkan secara 

lisan kata-kata, frasa atau kalimat 

sederhana dalam konteks keluarga 

5.1 Mampu melakukan percakapan 

sangat sderhana yang berhubungan 

dengan keluarga 

 

6.    Membaca 

Kemampuan membaca nyaring 

dan memahami kata, frasa atau 

kalimat sederhana dalam konteks 

keluarga 

6.1 Mampu memahami sebuah wacana 

sederhana mengenai keluarga 

 

7.    Mendengarkan 

Merespon instruksi sederhana 

dalam konteks “Kegiatan” 

7.1 Mampu merespon kalimat yang 

diucapkan guru dalam lingkup 

“Kegitan” 



160 
 

7.2 Mengidentifikasi bunyi kata, 

frase/kalimat yang diungkapkan 

guru mengenai “Kegiatan” 

8.    Berbicara 

Mengungkapkan instruksi, 

kalimat sederhana dalam konteks 

action 

8.1 Mampu melakukan percakapan 

sangat sederhana mengenai 

“Kegiatan” 

9.    Membaca 

Membaca nyaring kalimat 

sederhana dalam konteks action 

9.1 Mampu memahami makna sebuah 

kalimat sederhana dalam konteks 

“Kegiatan” 

10.  Mendengarkan 

Merespon instruksi sederhana 

dalam konrteks “Kegiatan” 

10.1 Mampu merespon kalimat yang 

diucapkan guru dalam lingkup 

“Kegiatan” 

10.2 Mengidentifikasi bunyi kata, 

frase/kalimat yang diungkapkan 

guru mengenai “Kegiatan” 

11.  Berbicara 

Mengungkapkan instrruksi, 

kalimat sederhana dalam konteks 

“Kegiatan” 

11.1 Mampu melakukan percakapan 

sangat sederhana mengenai 

“Kegiatan” 

12.  Mendengarkan 

Kemampuan merespon instruksi 

sederhana dalam konteks nama-

nama hari dalam 1 minggu  

12.1 Mampu merespon kata, frase atau 

kalimat sederhana mengenai nama-

nama hari 

12.2 Mengidentifikasi bunyi kata-kata, 

frase atau kalimat yang 

berhubungan dengan hari 

13.  Berbicara 

Mengungkapkan kata, dan kalimat 

sederhana yang berhubungan 

dengan nama-nama hari  

13.1 Mampu merespon kata, frase atau 

kalimat sederhana mengenai nama-

nama hari 
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14.  Membaca 

Membaca nyaring nama-nama 

hari dalam seminggu  

14.1 Mampu memahami kata, frase 

atau kalimat sederhana mengenai 

hari 

15.  Mendengarkan 

Kemampuan memahami 

informasi dan instruksi sederhana 

dalam konteks kelas 

15.1 Peserta didik mampu memberikan 

salam kepadda orang lain dalam 

konteks kelas dan sekolah 

16.  Berbicara 

Kemampuan mengungkapkan 

instruktur dan informasi sangat 

sederhana melalui percakapan 

dalam konteks kelas dan sekolah 

16.1 Peserta didik mampu memberikan 

salam kepada orang lain salam 

konteks kelas dan sekolah 

17.  Membaca 

Kemampuan memahami 

informasi sangat sederhana 

dengan dialog/paragraf dalam 

konteks kelas 

17.1 Peserta didik mampu membaca 

nyaring dan memahami kata/frasa 

bahasa inggris dalam konteks kelas 

18.  Berbicara 

Kemampuan mengungkapkan 

instruktur dan informasi sangat 

sederhana melalui percakapan 

dalam konteks kelas dan sekolah 

18.1 Peserta didik mampu 

mengucapkan kata yang telah 

disediakan dalam konteks kelas 

18.2 Peserta didik mampu bercakap-

cakap untuk memperkenalkan diri 

dan orang lain dalam konteks kelas 

dan sekolah 

19.  Membaca 

Kemampuan memahami 

informasia sangat sederhana 

dengan dialog/paragraf dalam 

konteks kelas 

19.1 Peserta didik mampu membaca 

nyaring dan memahami kata/frasa 

bahasa inggris dalam konteks kelas 

20.  Berbicara 20.1 Peserta didik mampu melakukan 
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Kemampuan secara lisan beberapa 

informasi dengan gambar dan 

percakapan sederhana dalam 

konteks kelas 

percakapan sangat sederhana 

dengan menggunakan kosa kata 

yang telah disedikan  

 

KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI  DASAR 

1.    Greeting 

- Memahami dalam percakapan 

salam 

- Mendengarkan penjelasan 

tentang salam 

1.4 Paham ucapan greeting 

1.5 Mengucapkan salam 

1.6 Penerapan dalam kelompok kecil 

 

2.    Things in The Classroom 

Mengenal dan memahami benda-

benda didalam kelas 

2.1 Menyebutkan nama benda di dalam 

kelas  

  

 

3.    Family Member 

- Memahami nama-nama 

anggota keluarga 

- Memahami teks pendek 

dengan membaca lancar 

3.1 Mengucapkan dengan benar kosa 

kata yagn berhubungan dengan 

keluarga 
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