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Deskriptor DAPAT MELAKUKAN untuk Tingkat Kemahiran Bahasa Inggris, Pra K-12

Untuk tingkat kemahiran Bahas Inggris yang diberikan dengan dukungan, Pembelajar bahasa Inggris dapat:

Tingkat 1
Masuk

Tingkat 2
Awal

Tingkat 3
Pengembangan

Tingkat 4
Perluasan

Tingkat 5
Penghubung

T
ingkat

6
M

encap
ai

M
en

d
en

g
ar

k
an

 Titik untuk
menyatakan
gambar, kata-kata,
frasa

 Ikuti petunjuk lisan
langkah pertama

 Cocokkan
pernyataan lisan
pada benda, tokoh
atau ilustrasi

 Urutkan gambar,
benda berdasarkan
perintah lisan

 Ikuti petunjuk lisan
langkah kedua

 Cocokkan informasi
dari deskripsi pada
benda, ilustrasi

 Temukan, pilih,
urutkan informasi dari
deskripsi oral

 Ikuti petunjuk lisan
langkah multi

 Kategorikan atau
urukan informasi lisan
menggunakan
gambar, benda

 Fungsi
perbandingan/membed
akan, hubungan dari
informasi lisan

 Analisa dan terapkan
informasi lisan

 Identifikasi sebab dan
pengaruh dari wacana
tulisan

 Menarik kesimpulan dari
informasi lisan

 Bangun model
berdasarkan wacana
lisan

 Membuat hubungan dari
wacana oral

B
er

b
ic

ar
a

 Nama benda, orang,
gambar

 Jawab pertanyaan
WH (siapa, apa,
kapan, dimana,
yang mana)

 Tanya pertanyaan WH
 Menguraikan gambar,

kejadian, benda, orang
 Mengemukakan

kembali fakta

 Merumuskan
hipotesis, membuat
prediksi

 Menguraikan proses,
prosedur

 Menceritakan kembali
cerita atau kejadian

 Mendiskusikan cerita,
isu, konsep

 Memberikan laporan
pidato, lisan

 Menawarkan solusi
kreatif untuk isu,
masalah

 Terlibat dalam
perdebatan

 Menjelaskan fenomena,
memberikan contoh dan
memberikan alasan
jawaban

 Menyatkaan dan
mempertahankan sudut
pandang

M
em

b
ac

a

 Cocokkan ikon dan
simbol pada kata,
frase atau cetak
lingkungan

 Identifikasi konsep
mengenai fitur cetak
dan teks

 Temukan dan
klasifikasi informasi

 Identifikasi fakta dan
pesan eksplisit

 Pilih pola bahasa
terkait dengan fakta

 Urutan gambar,
kejadian, proses

 Identifikasi ide utama
 Gunakan konteks

petunjuk untuk
menentukan arti kata-
kata

 Menafsirkan informasi
atau data

 Temukan detil yang
mendukung ide utama

 Identifikasi kata
keluarga, bahasa
kiasan

 Melakukan penelitian
untuk mengumpulkan
informasi dari berbagai
sumber

 Tarik kesimpulan dari
teks eksplisit dan implisit

M
en

u
li

s

 Label benda,
gambar, diagram

 Gambarkan respon
tanggapan

 Membuat ikon,
simbol, kata-kata,
frase untuk
menyampaikan
pesan

 Buat daftar
 Membuat gambar,

frase, kalimat pendek,
catatan

 Memberikan informasi
yang diminta dari
petunjuk lisan dan
tertulis

 Membuat penjelasan
minim atau teks narasi

 Informasi
perbandingan/perbeda
an

 Menguraikan kejadian,
orang, proses,
preosedur

 Merangkum informasi
dari grafik dan catatan

 Edit dan revisi tulisan
 Buat ide asli atau

tanggapan yang
mendetail

 Terapkan informasi untuk
konteks baru

 Memberi reaksi pada
banyak gaya dan wacana

 Mengaran banyak
bentuk/gaya dari
penulisan

Variabilitas pelajar pengembangan kognitif karena usia, tingkat kelas yang membentang, keragman pengalaman pendidikan dan ketidakmampuan belajar yang
terdiagnosa (jika diterapkan), harus dipertimbangkan dalam menggunakan informasi ini


