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I. DESKRIPSI MATA KULIAH  
 
Mata kuliah ini memberikan latihan kepada mahasiswa untuk meningkatkan 

kemampuan mereka dalam memahami bahasa Inggris teknik. Pada mata kuliah ini 
masing-masing mahasiswa belajar dan melakukan atau melaksanakan praktek 
menyusun suatu kalimat yang berhubungan dengan keteknikan serta melakukan 
latihan-latihan yang dirancang sesuai dengan tujuan mata kuliah. Masing-masing topik 
merupakan teks teknis yang terdiri dari dua yaitu: teks dan latihan tentang kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek menggunakan bahasa, dan 
menghubungan kalimat dengan topik atau teks. Penilaian didasarkan pada kegiatan 
kelas (mingguan) atau penilaian berlanjut seperti pekerjaan rumah, ujian tengah 
semester dan ujian akhir semester.  
 

  
II. KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN 

A. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan serat kaca 
sederhana dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat 
dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

B. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan cara 
menggunakan gergaji besi dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan 
topik atau teks. 

C. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan peraturan tetang 
keselamatan dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat 
dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

D. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan pengecatan dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

E. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan pekerjaan yang 
terkait dengan logam dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau 
teks. 

F. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan pengukuran dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

G. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan rangkaian listrik 
dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

H. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan palu dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 
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I. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan listrik dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

J. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan penggunaan 
kamera dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan 
praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

K. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan aluminium dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

L. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan menggambar 
bangunan dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan 
praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

M. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan mesin dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

N. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan sekering dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

O. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan serat kaca dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

P. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan pembuatan benda 
dengan kaca dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat 
dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

Q. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan pemasangan pada 
dinding dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan 
praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

R. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan penggunaan paku 
dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

S. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan cara menggerinda 
dan mempertajam permukaan dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan 
topik atau teks. 

T. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan kabel baja dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

U. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan perawatan dan 
penggunaan peralatan kerja kayu dan menggunakan kosakata, pengertian 
kalimat, komposisi kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan 
dengan topik atau teks. 

V. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan pertolongan 
pertama pada kecelakaan dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan 
topik atau teks. 

W. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan penggunaan listrik 
dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

X. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan penyiku dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 
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Y. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan menghaluskan 
permukaan benda dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau 
teks. 

Z. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan beton dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

Å. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan penemuan dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

Ä. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan roda dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

Ö. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan pelayanan utama 
dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

AA. Memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan perataan saat ini 
dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

 
III. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI  
 

A. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan serat kaca 
sederhana dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat 
dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

B. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan cara 
menggunakan gergaji besi dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan 
topik atau teks. 

C. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan peraturan 
tetang keselamatan dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau 
teks. 

D. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan 
pengecatan dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat 
dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

E. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan pekerjaan 
yang terkait dengan logam dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan 
topik atau teks. 

F. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan 
pengukuran dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat 
dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

G. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan rangkaian 
listrik dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan 
praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 
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H. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan palu dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 

menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 
I. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan listrik dan 

menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

J. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan 
penggunaan kamera dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau 
teks. 

K. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan aluminium 
dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

L. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan 
menggambar bangunan dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan 
topik atau teks. 

M. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan mesin dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

N. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan sekering 
dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

O. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan serat kaca 
dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

P. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan 
pembuatan benda dengan kaca dan menggunakan kosakata, pengertian 
kalimat, komposisi kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau teks. 

Q. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan 
pemasangan pada dinding dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan 
topik atau teks. 

R. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan 
penggunaan paku dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau 
teks. 

S. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan cara 
menggerinda dan mempertajam permukaan dan menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau teks. 

T. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan kabel baja 
dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

U. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan 
perawatan dan penggunaan peralatan kerja kayu dan menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau teks. 

V. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan 
pertolongan pertama pada kecelakaan dan menggunakan kosakata, pengertian 
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kalimat, komposisi kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau teks. 

W. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan 
penggunaan listrik dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau 
teks. 

X. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan penyiku 
dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

Y. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan 
menghaluskan permukaan benda dan menggunakan kosakata, pengertian 
kalimat, komposisi kalimat dan praktek menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau teks. 

Z. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan beton dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

AA. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan 
penemuan dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat 
dan praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

BB. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan roda dan 
menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

CC. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan pelayanan 
utama dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan 
praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

DD. Dapat memahami teks tentang keteknikan yang berhubungan dengan perataan 
saat ini dan menggunakan kosakata, pengertian kalimat, komposisi kalimat dan 
praktek menggunakan bahasa yang berhubungan dengan topik atau teks. 

 
IV. REFERENSI  

A.  Wajib: 
1. Methold and walers, D.B 197). Understanding Technical English 1&2. 

Hongkong : Longman. 
2. Hornby A.S at all. 1973 or latest editions. The Advanced Learners Dictionary of 

Current English. Oxford : Oxford University Press. 
 

B. Anjuran:    
1. Bates Martin and Dudley Evans, 1977 or latest edition. Nucleus English for 

Science and Technology. London : Language Greep Limited. 
2. John Swales, 1971. Writing Scientific English. Printed in England : Butler and 

Tunner Ltd. 
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V. PENILAIAN 

Nomor Komponen Evaluasi Bobot 

1 Keaktifan dan partisipasi dalam kelas 10 % 

2 Tugas-tugas terstruktur dan mandiri ( TGS ) 20 % 

3 Ujian tengah semester ( UTS ) 20 % 

4 Ujian akhir semester ( UAS ) 50 % 

JUMLAH 100 % 

 

                             (1 x PART) + (2 x TGS)  + (2 x UTS ) + (5 x UAS) 

                Nilai Akhir  =   -                                                                              - 
                                                                               10 

 
VI. SKEMA KERJA 
 

Minggu 
ke Kompetensi Dasar Materi Dasar 

Strategi 
Perkuliahan 

Sumber/ 
Referensi 

1 1. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan serat kaca sederhana 
dan menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

2. bahasa yang berhubungan 
dengan topik atau teks. 

1. Serat kaca 
sederhana. 

2. Menggunak
an gergaji 
besi. 

1. Perkuliah
an tatap 
muka. 

2. Diskusi 
3. Tugas-

tugas 
mandiri / 
terstruktu
r 
  

Buku A1, 
dan A2  
 

2 3. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan peraturan tetang 
keselamatan dan menggunakan 
kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

4. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan pengecatan dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

 

3. Peraturan 
tentang 
keselamatan
. 

4. Pengecatan. 

Sda. Buku A1, 
dan A2  
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Minggu 
ke 

Kompetensi Dasar Materi Dasar 
Strategi 

Perkuliahan 
Sumber/ 

Referensi 

3 5. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan pekerjaan yang terkait 
dengan logam dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

6. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan pengukuran dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

5. Pekerjaan 
yang terkait 
dengan 
logam. 

6. Pengukuran. 
      

Sda. Buku A1, 
dan A2  
 

4 7. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan rangkaian listrik dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

8. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan palu dan menggunakan 
kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

7. Rangkaian 
listrik.      

 
 
 
 
 
 
 
8. Palu. 
      

Sda. Buku A1, 
dan A2  
 

5 9. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan listrik dan menggunakan 
kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

10. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan penggunaan kamera 
dan menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

9. Listrik       
 
 
 
 
 
 

10. Penggunaa
n kamera  

Sda. Buku A1, 
dan A2  
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6 11. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan aluminium dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

12. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan menggambar bangunan 
dan menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

11. Aluminium 
 
 
 
 
 
 
 

12. Menggamb
ar 
bangunan.   

 

Sda. Buku A1, 
dan A2  
 

7 13. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan serat kaca dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

14. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan sekering dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

13. mesin. 
 
 
 
 
 
 
 

14. Sekering. 
 

Sda. Buku A1, 
dan A2  
 

8 15. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan serat kaca dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

16. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan pembuatan benda 
dengan kaca dan menggunakan 
kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik/teks. 

15. Serat kaca 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Pembuatan 
benda 
dengan 
kaca. 

 

Sda. Buku A1, 
dan A2  
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9 1  sd. 16 
Ujian Tengah 

Semester 
Ujian Tengah 

Semester 
 

10 17. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan pemasangan pada 
dinding dan menggunakan 
kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

18. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan penggunaan paku dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

17. Pemasang
an pada 
dinding        

 
 
 
 
 
 

18. Penggunaa
n paku. 

 

Sda. Buku A1, 
dan A2  
 

11 19. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan penggunaan paku dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

20. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan cara menggerinda dan 
mempertajam permukaan dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

19. Menggerin
da dan 
mempertaj
am 
permukaan
. 

 
 

20. Kabel baja. 

Sda. Buku A1, 
dan A2  
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12 21. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan perawatan dan 
penggunaan peralatan kerja 
kayu dan menggunakan 
kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik 
atau teks. 

22. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan pertolongan pertama 
pada kecelakaan dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik 
atau teks. 

21. Perawatan 
dan 
penggunaa
n peralatan 
kerja kayu 

 
 
 
 
 

22. Pertolonga
n pertama 
pada 
kecelakaan
. 

 

Sda. Buku A1, 
dan A2  
 

13 23. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan penggunaan listrik dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik 
atau teks. 

24. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan penyiku dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik 
atau teks. 

23. Penggunaa
n listrik.  

 
 
 
 
 
 

24. Penyiku. 
 

Sda. Buku A1, 
dan A2  
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14 25. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan menghaluskan permukaan 
benda dan menggunakan 
kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

26. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan beton dan menggunakan 
kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 

teks. 

25. Menghalus
kan 
permukaan 
benda. 

 
 
 
 

26. Beton. 
    

Sda. Buku A1, 
dan A2  
 

15 27. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan penemuan dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek menggunakan 
bahasa yang berhubungan 
dengan topik atau teks. 

28. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan roda dan menggunakan 
kosakata, pengertian kalimat, 
komposisi kalimat dan praktek 
menggunakan bahasa yang 
berhubungan dengan topik atau 
teks. 

27. Penemuan. 
 
 
 
 
 
 
 

28. Roda. 

Sda. Buku A1, 
dan A2  
 

16 29. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan pelayanan utama dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek menggunakan 
bahasa yang berhubungan 
dengan topik atau teks. 

30. Memahami teks tentang 
keteknikan yang berhubungan 
dengan perataan saat ini dan 
menggunakan kosakata, 
pengertian kalimat, komposisi 
kalimat dan praktek menggunakan 
bahasa yang berhubungan 
dengan topik atau teks. 

29. Pelayanan 
utama. 

30. Perataan 
saat ini.      

Sda. Buku A1, 
dan A2  
 

 
 

 


