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BAB I 

PENDAHULUAN 

a. Pengantar 

Kurikulum berbasis kompetensi dikembangkan berdasarkan pada PP Nomor 25 

tahun 2000 berkaitan dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan 

daerah.  Dalam  PP ini dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat adalah 

menentukan standar kompetensi peserta didik dan warga belajar serta pengaturan 

kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman 

pelaksanaannya dan penetapan standar materi pelajaran pokok. Berdasarkan PP 

itu, Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan 

Nasional  menyusun  kurikulum untuk seluruh mata pelajaran. Namun demikian, 

tidak menutup kemungkinan daerah atau sekolah mengembangkan kurikulum  

nasional ini dengan menambah kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya 

sesuai dengan kondisi sekolah.  

 

Pemerintah daerah atau  sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan    

kurikulum nasional menjadi perencenaan pembelajaran yang lebih rinci dan lebih 

operasional dalam bentuk silabus.  Yang  tercakup dalam silabus meliputi 

pengalaman belajar  anak dan instrumen penilaian hasil belajar. 

 

b.  Tujuan  

Berkaitan dengan kewenangan tersebut di atas,  melalui modul ini guru 

diharapkan dapat :   

1. menjelaskan karakteristik dan sistematika KBK bahasa Inggris SMP; 

2. menjelaskan langkah-langkah pengembangan silabus bahasa Inggris SMP 

3. membuat silabus berdasarkan KBK bahasa Inggris.  
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II. Kurikulum 2004 Bahasa Inggris SMP 

1. Karakteristik Kurikulum Bahasa Inggris SMP 

a. Pengertian Bahasa Inggris 

Bahasa Inggris merupakan alat untuk berkomunikasi secara lisan dan tulis. 

Berkomunikasi diartikan sebagai upaya untuk memahami dan 

mengungkapkan informasi, pikiran, dan perasaan. 

 

b. Tujuan Mata pelajaran Bahasa Inggris 

Berkaitan dengan pengertian di atas, tujuan utama mata pelajaran bahasa 

Inggris adalah untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam 

bahasa tersebut baik dalam bentuk lisan maupun tulis. 

 

c. Tingkat literasi untuk SMP 

Tingkat literasi (keaksaraan dan kewicaraan) untuk tingkat SMP  adalah 

tingkat fungsional. Pada tingkat ini diharapkan siswa dapat menggunakan 

bahasa Inggris untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti berkenalan, 

mengajak, minta maaf, berterima kasih untuk komunikasi lisan. Untuk 

komunikasi tertulis misalnya  membaca manual, membaca buku cerita 

sederhana, membaca majalah anak remaja, menulis buku harian, menulis surat 

pribadi, dll. 

  

d. Model Kompetensi  

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kemampuan bekomunikasi 

merupakan tujuan pembelajaran bahasa Inggris. Menurut model kompetensi 

yang dikembangkan Celce-Murcia, Dornyei, dan Thurrell (1955), kompetensi 

atau kemampuan berkomunikasi ini pada hakekatnya adalah kemampuan 

berwacana, yaitu kemampuan seseorang dalam pemahaman dan penciptaan 

wacana. Wacana secara sederhana diartikan sebagai teks, baik tulis maupun 

lisan, dalam konteks bermakna yang dipengaruhi situasi dan budaya.  
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Kompetensi wacana di atas hanya akan dikuasai jika didukung penguasaan 

kompetensi-kompetensi lain yang meliputi kompetensi  pembentuk wacana, 

kompetensi kebahasaan (linguistic competence), kompetensi tindak bahasa 

(actional competence), kompetensi sosio-budaya (socio-cultural competence) 

dan kompetensi strategi (strategic competence).   

 

Kompetensi pembentuk wacana  mengacu pada kemampuan menerapkan 

berbagai unsur pembentuk wacana seperti piranti kohesi, piranti koherensi, 

piranti penunjuk konteks situasi. Kompetensi kebahasaan (linguistic 

competence) mengacu pada pemahaman dan kemampuan menerapkan unsur-

unsur tatabahasa, kosakata, lafal, dan ejaan dalam teks dengan benar. 

Kompetensi tindak bahasa (actional competence)  mengacu pada  kemampuan 

menggunakan bahasa untuk mengungkapkan fungsi komuniatif.  Kompetensi 

sosio-budaya (socio-cultural competence)  mengacu pada kemampuan 

menyatakan pesan dengan benar dan berterima menurut konteks sosial 

budaya. Kompetensi strategi (strategic competence) adalah kemampuan dan 

keterampilan menerapkan berbagai strategi berkomunikasi. Di samping 

kompetensi-kompetensi itu, ada sikap yang perlu ditanamkan pada diri siswa. 

Sikap ini sebagai bentuk respon positif terhadap bahasa Inggris dan 

pembelajaran bahasa Inggris. 

 

2. Sitematika Kurikulum  Bahasa inggris SMP 

Kurikulum disajikan dengan sistematika sebagai berikut.  

Bab 1 pendahuluan. Bab ini menjelaskan model kurikulum dan menjelaskan 

apa, mengapa model itu digunakan.  

Bab II Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator dan Contoh 

Materi Pokok. 

Bab ini menyajikan kompetensi (kemampuan) yang tercermin dalam 

standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator yang harus 

dicapai siswa. Terdapat 5 kompetensi dasar dalam kurikulum ini yang 

mencakup  kompetensi pembentuk wacana,  kompetensi kebahasaan 



 

 

5 

(linguistic competence), kompetensi tindak bahasa (actional 

competence), kompetensi sosio-budaya (socio-cultural competence) 

dan kompetensi strategi (strategic competence). Di samping 5 

kompetensi tersebut, ditambah dengan sikap yang perlu ditanamkan 

pada siswa.  

 

Bab III Lampiran-lampiran.  

Dalam kurikulum bahasa Inggris terdapat 4 lampiran. 

Lampiran 1 berisi glossary, daftar istilah-istilah teknis yang 

digunakan dalam kurikulum ini yang disertai dengan penjelasannya.  

 

Lampiran 2 berisi daftar ungkapan-ungkapan yang lazim digunakan 

dalam komunikasi lisan bahasa Inggris. Daftar ini bukan materi yang 

wajib diajarkan oleh guru tetapi bahan dapat dijadikan bahan bila 

diperlukan guru.  

 

Lampiran 3 dan 4 berisi berbagai jenis teks dan contohnya untuk 

dijadikan panduan bagi guru atau penulis buku dalam memilih atau 

mengembangkan bahan ajar. 

  

III. Pengembangan Silabus   

1. Hal-hal yang dipertimbangkan  

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan silabus, 

diantaranya jenis teks, alokasi waktu, dan format.    

 

a. Jenis teks 

Tujuan utama belajar bahasa adalah mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi atau kompetensi wacana, yakni kemampuan memahami dan 

menghasilkan berbagai teks baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. Dengan kata lain, pemahaman dan pencipataan berbagai 

teks menjadi fokus pembelajaran. Pembelajaran diarahkan untuk dapat 
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memahami dan menciptakan teks yang sesuai dengan konteks situasi dan 

budaya. Untuk merencanakan pembelajaran hendaknya dimulai dengan 

menentukan bentuk teks apa yang  akan diperkenalkan. Seperti yang tercakup 

dalam kurikulum, bentuk teks untuk tingkat SMP ini meliputi  bentuk 

deskriptif, naratif, spoof/recount, procedure, report dan anekdot. Pembagian 

jensi teks ke dalam kelas sebagai berikut.  

Pembagian Jenis Teks 

Kas I Kelas II Kelas III 

• Dialog  

transaksional  dan  

interpersonal 

• Dialog  

transaksional  dan  

interpersonal 

• Dialog  

transaksional  dan  

interpersonal 

• Procedure • Naratif • Naratif 

• Naratif • Deskriptif • Deskriptif 

• Deskriptif •  Recount • Spoof/ Recount 

• Recount • Anekdot • Report 

  

Setiap unit pembelajaran (lesson)  bertitik tolak pada satu jenis teks tertentu.  

Namun tidak menutup kemungkinan dalam pengembangannya juga 

menggunakan jenis teks yang lain (lihat contoh silabus). Jenis teks dialog 

dapat berdiri sendiri atau dapat tercakup dalam proses pengembangan jenis-

jenis teks yang lain. 

 

b. Aloksasi waktu  

Alokasi waktu ditetapkan dengan asumsi bahwa dalam satu semester terdapat 

15 minggu efektif. Dalam satu minggu dialokasikan 4 jam pelajaran (masing-

masing 45 menit), maka dalam satu semeter terdapat 15 X 4 jam pelajaran 

sehingga menghasilkan 60 jam pelajaran (60 X 45 menit).  

 

Beranjak dari asumsi bahwa dalam satu semester terdapat 60 jam pelajaran, 

maka alokasi waktu untuk kelas satu SMP dapat diatur dengan 
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mempertimbangkan jumlah dan jenis teksnya. Berikut perkiraan pembagian 

materi dan perkiraan alokasi waktu. 

Semester pertama difokuskan pada pengembangan bahasa Inggris untuk 

pengantar kegiatan sehari-hari (language accompanying action) dan kosakata 

untuk lingkungan sekolah dan rumah. Alokasi waktu untuk semester satu 

kurang lebih sebagai berikut: 

No Fokus  Pembelajaran Alokasi waktu 

1 Interaksi guru-siswa, siswa-siswa dengan 

penciptaan teks-teks dialog kecil (misalnya satu 

instruksi / ajakan dan satu tanggapan) agar proses 

belajar dapat berlangsung dalam bahasa Inggris. 

15 jam 

pelajaran 

2 Teks dialog kecil dan pengembangan kosa kata dan 

membuat daftar belanja atau daftar lainnya. 

15 jam 

pelajaran 

3 Teks procedure  dengan kegiatan melakukan 

perintah. 

15 jam 

pelajaran 

4  Teks dialog kecil dan mendengarkan naratif yang  

mengandung adjectives dll. 

15 jam 

pelajaran 

 

Pada semester dua, silabus dapat disusun per 15 jam pelajaran (1 unit = 15 

jam pelajaran) dengan memperhatikan fokus teks yang digunakan dalam 

komunikasi lisan dan tulis yang mengintegrasikan keempat ketrampilan. 

Dalam satu semester dapat dikembangkan 4 (empat) unit silabus, dan dalam 

setahun kurang lebih 8 (delapan) unit silabus. 

 
c. Format Silabus 

 Format silabus dapat menggunakan matriks berikut: 
 

SILABUS 
Mata pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/ semester :   

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Jenis 
Teks 

Contoh 
Teks 

Pengalaman 
Belajar 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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2. Langkah-langkah Pengembangan Silabus 

a. Menentukan Kompetensi Dasar 

Rumusan kompetensi dasar (KD) didasarkan pada rumusan yang ada dalam 

kurikulum. Dalam KD ini sudah  ditentukan jenis teksnya. Jika fokus teksnya 

adalah naratif maka KD untuk keempat ketrampilan difokuskan pada naratif. 

KD ini dimasukkan ke dalam kolom 1 (satu) pada format silabus. Berikut 

contoh rumusan KD salah satu keterampilan bahasa. 

 

Menulis   

Mengungkapkan nuansa makna dengan langkah retorika wacana berbentuk 

naratif. 

  

b. Menentukan Indikator 

Indikator  utama diambil dari kurikulum, tetapi terbuka kemungkinan 

penyusun silabus menambahkan indikator yang lebih rinci jika dirasakan 

relevan. Indikator disusun dengan struktur sesuai dengan jenis kompetensi 

yang dirumuskan dalam kurikulum yakni: Tindak Bahasa, Linguistik, 

Sosiokultural, Strategi, Pembentuk Wacana, dan unsur sikap. Indikator-

indikator dipilih berdasarkan indikator yang kemungkinan besar terjadi pada 

jenis teks yang telah ditentukan dalam KD. Indikator ini dimasukkan ke dalam 

kolom 2 (dua) pada format.  

 

Indikator Tindak Bahasa dikelompokkan berdasarkan empat ketrampilan: 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.  Indikator berikutnya 

adalah indikator linguistik yang difokuskan kepada tata bahasa dan kosa kata. 

Ini meliputi sistem bunyi, intonasi, tata tulis seperti ejaan dan tanda baca, 

struktur kalimat, dan kosa kata (lexicogrammar). Karena kompetensi 

linguistik merupakan dasar kompetensi kumunikatif maka disarankan agar 

sekitar dua puluh  persen dari alokasi waktu diperuntukkan bagi kompetensi 

ini. 
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Di dalam kompetensi linguistik inilah Tema, yang masih disarankan untuk 

SMP dan berimplikasi kepada pilihan kosa kata, dicakup. Artinya, pengajaran 

tidak terfokus pada tema dan satu tema dapat muncul di beberapa teks secara 

luwes jika diperlukan sehingga terdapat pengulangan yang menunjang 

pemerolehan bahasa. Tema tidak harus dipaksakan sesuai dengan urutan yang 

ada dalam kurikulum. Yang penting adalah bahwa tema-tema yang disarankan 

dicakup pada tahun tertentu.  

 

Dalam kompetensi ini tata bahasa dan kosa kata mendapatkan perhatian 

khusus sehingga memperoleh pengalaman untuk noticing tata bahasa dan 

mengembangkan kesadaran bahwa komunikasi yang efektif adalah yang 

gramatikal. Dalam satu teks, satu bahasan tata bahasa, misalnya past tense 

bisa dominan, tetapi tenses lain dapat termasuk di dalamnya sesuai tuntutan 

teks sekaligus merupakan pengulangan yang dapat menunjang pemerolehan 

bahasa. 

 

Indikator berikutnya mencakup indikator kompetensi sosiokultural, strategi, 

wacana dan sikap yang diambil dari kurikulum. 

 

c. Menentukan Jenis Teks 

Jenis teks ditulis dan dimasukkan ke dalam kolom 3 (tiga) sesuai yang 

disebutkan dalam KD.  Jenis teks dapat dilihat di kurikulum pada lampiran 3. 

Perlu diingat bahwa membahas sebuah jenis teks bukan berarti berhenti pada 

satu jenis teks tertentu. Sebuah teks naratif, misalnya dapat “melahirkan” 

banyak teks seperti teks lisan transaksional, teks-teks lisan atau tulis lain yang 

merupakan hasil dari re-creation yang imajinatif dari guru dan siswa (lihat 

contoh pada lampiran). Dengan demikian keempat ketrampilan dapat diolah 

serentak dan semua jenis kompetensi berkembang. 
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d. Menentukan Contoh Teks 

Pada kolom 4 (empat) disebutkan contoh teks sesuai dengan jensi teks yang 

dipilih.  Contoh teks untuk   naratif misalnya Cinderella, Snowhite, Goldilock, 

Jack and Beanstock, dll. Contoh teks juga termasuk contoh  teks-teks lain 

yang  mungkin muncul dalam pembelajaran teks naratif. 

  

e. Menentukan Pengalaman Belajar 

Pada kolom 5 (lima) memuat segala kemungkinan pengalaman belajar atau 

kegiatan belajar yang sebaiknya dilakukan siswa. Pengalaman belajar ini 

dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Alokasi 

waktu yang cukup banyak, sekitar 15 X 45 menit untuk satu unit 

pembelajaran, dimaksudkan untuk mengakomodasi kegiatan belajar yang 

beragam dan menarik serta memberi kesempatan bagi guru untuk mengamati 

siswa dengan lebih baik. 

 

Perlu ditekankan bahwa semua kegiatan yang dilakukan tetap diarahkan 

kepada pemerolehan bahasa. Misalnya, siswa boleh membawa boneka, mobil 

mainan, menggambar ilustrasi untuk sebuah ceritera, tetapi semua barang 

tersebut harus menstimulasi siswa untuk berbicara atau menulis tentang topik 

yang sedang dibahas. Suatu saat guru dapat mengajak siswa membuat kipas 

dari kertas, misalnya. Yang dipentingkan di sini bukan baik atau buruknya 

kipas yang dihasilkan, melainkan bagaimana agar selama membuat kipas 

tersebut siswa mendengarkan instruksi-instruksi teknis dan kemudian mereka 

bisa memberi instruksi serupa pada kegiatan yang sama atau yang mirip. 

 

 Jelaslah di sini bahwa alokasi waktu yang banyak dimaksudkan untuk 

menunjang PROSES yang terencana dan disusun dengan baik demi 

pencapaian kompetensi. 
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f. Menentukan Teknik Penilaian 

Implikasi dari beragamnya pengalaman belajar adalah beragamnya cara 

menilai pencapaian siswa selama menjalani proses belajar tersebut. Penilaian   

kinerja (performance assessment)  sangat dianjurkan di samping penilaian tes 

tulis (paper and pen) yang biasa digunakan. Penilaian kinerja dilakukan 

dengan mengamati kinerja (performance) siswa seperti dalam tes kemampuan 

berbicara. Guru sebaiknya  juga memiliki catatan pribadi (anectdotal record) 

dan  karya-karya setiap siswa yang dikumpulkan dalam satu map khusus yang 

membentuk portofolio (portfolio assesment). 

 

Di samping karya-karya siswa, map tersebut berisi berbagai matriks atau 

lembar pengamatan yang digunakan untuk mencatat indikator-indikator mana 

yang telah atau belum dicapai atau setinggi apa pencapaian siswa. Matriks ini 

berguna terutama untuk penilaian yang berkenaan dengan berbagai kinerja 

(performance) siswa. Tentu saja tes tertulis yang selama ini dikenal masih 

dilakukan agar dapat membandingkan kemampuan siswa yang satu dan 

lainnya, serta untuk mengukur kemampuan mereka mencapai kompetensi 

yang ditargetkan. Butir-butir tes selayaknya disusun berdasarkan indikator 

yang ada di kurikulum yang mencakup kelima jenis kompetensi. 

 

Karena kompetensi wacana adalah kompetensi utama yang hendak dicapai 

maka penilaian yang bersifat menyeluruh (holistic), biasanya di tahap akhir 

semester atau tahun masih perlu dilakukan. Penilaian ini menuntut siswa 

menciptakan wacana seperti percakapan dengan sesama teman atau dengan 

guru (wawancara), membaca, dan menulis. Di tahap ini piranti pembentuk 

wacana seperti piranti kohesi dan koherensi sangatlah penting karena 

kemampuan menggunakan piranti tersebut menunjukkan kemampuan siswa 

berlogika dalam menyusun wacananya.  

 

Teknik-teknik penilaian ini dimasukkan ke dalam kolom 6 (enam) 
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Penjelasan lebih rinci tentang penilaian dapat dilihat pada modul Penilaian 

Pembelajaran Bahasa Inggris. 

 

g. Alokasi Waktu  

Secara umum alokasi waktu untuk sebuah unit pembelajaran untuk satu jenis 

teks diperkirakan sebanyak 15 X 45 menit. Alokasi secara rinci diserahkan 

kepada guru karena setiap guru memiliki variasi acara kegiatan pembelajaran 

yang berbeda-beda sesuai dengan sumber-sumber yang dimilikinya dan 

kemampuan guru mengelola kegiatan yang dirancangnya. 



Lampiran 
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CONTOH SILABUS 

Mata pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/ Semester : I/1 

         Waktu : 15 X 45  menit  
 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR JENIS 
TEKS 

CONTOH TEKS PENGALAMAN 
PEMBELAJARAN 

PENILAIAN 

 
Mendengarkan 
Memahami 
wacana 
transaksional 
dan 
interpersonal 
ringan dan 
monolog 
berbentuk 
naratif 
 
Berbicara 
Mengungkapka
n berbagai 
nuansa makna 
dalam wacana 
transaksional 
dan monolog 
yang berbentuk 
naratif 
 
Membaca 
Memahami 
nuansa makna 
dan langkah 
retorika dalam 
wacana naratif 

A. Tindak Bahasa 
Mendengarkan 
• Merespon 

pemberian 
informasi/pernyataan 

• Merespon ajakan 
 
 
 
Berbicara 
• Memberi informasi 
• Membuat 

pernyataan 
• Mengajak 
• Meminta maaf 
• Memberi maaf 
• Meminta jasa 
• Memberi jasa 
 
Membaca 
• Mengidentifikasi 

langkah retorika 
orientation, 
complication, 
resolution 

 
 

Naratif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goldilocks and the Three Bears 
 

Once upon a time there were three bears, a Papa 
Bear, a Mama Bear and a Baby Bear. 

 
One day, the three bears sat down to breakfast. 

“This porridge is too hot!” said Papa Bear. “This 
porridge is too hot!” said Mama Bear. “This 

porridge is too hot!” said Baby Bear. “Let’s go for 
a walk,” said Mama Bear. “When we come back, 

our porridge will be just right.” 
 

Along came Goldilocks. She walked into the 
house. She saw three bowls of porridge. “This is 
too hot,” said Goldilocks. “This is too cold,” said 
Goldilocks. “This is just right!” said Goldilocks. 

And she ate it all up. She ate the Baby Bear’s 
porridge. 

 
Then Goldilocks went into the living room. She 

saw three chairs. “This is too hard,” said 
Goldilocks. “This is too soft,” said Goldilocks. 

“This is just right!” said Goldilocks. Then 
CRASH, the chair broke! 

 
Goldilocks felt tired. She went into the bedroom. 
She saw three beds. “This bed is too hard,” said 

Goldilocks. This bed is too soft,” said Goldilocks. 

• Mendengarkan ceritera 
baru dengan bantuan 
gambar atau flash cards 
yang digunakan guru selama 
menyajikan ceritera 

•  Mendeskripsikan 
kejadian-kejadian dalam 
ceritera 

• Menebak makna kata 
yang belum dikenal 

• Menjawab pertanyaan 
faktual 

• Menuturkan urutan 
kejadian 

• Menceriterakan kembali 
ceritera yang didengar 
dengan bantuan gambar 
ilustrasi yang disediakan 

• Menebak akhir sebuah 
ceritera 

• Membaca nyaring 
• Membandingkan boneka 

beruang dengan beruang 
yang sesungguhnya (siswa 
boleh membawa boneka 
beruang) 

• Melakukan shared 
reading ceritera dalam Big

• Kema
mpuan  
mendengar
kan dan 
membaca 
dinilai dg 
cara tes 
tulis 

• Kema
mpuan  
berbicara 
dan 
menulis 
dinilai dg 
penilaian 
kinerja 
(performan
ce 
assessment)  

•  Di 
samping itu 
dapat 
digunakan 
catatan 
pribadi 
(anecdotal 
record) dan 
penilaian 



Lampiran 
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Menulis 
Mengungkapka
n nuansa makna 
dengan 
pengembangan 
langkah retorika 
wacana naratif 
pendek  
(misalnya surat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menulis 
• Menyalin 

ungkapan-ungkapan 
yang merealisasi 
berbagai tindak 
bahasa dengan benar 

• Menulis ungkapan-
ungkapan untuk 
merealisasi tindak 
bahasa 

 
 
B. Linguistik 
• Mengidentifikasi 

Simple Past Tense 
• Mengidentifikasi 

Present Perfect 
Continuous Tense 

• Mengidentifikasi 
Future Tense 

• Mengidentifikasi 
makna gagasan 

• Menggunakan 
Tenses dan kosa kata 
di atas dalam 
konteks dengan 
benar 

 
C. Sosiokultural 
• Mengidentifikasi 

ungkapan seperti too 
hot, just right, crash, 
fast asleep dll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surat 
perminta
an maaf 

 
 
 
 
 
 

“This bed is just right,” said Goldilocks. And she 
fell fast asleep. 

 
The three bears came home. They went into the 

kitchen. “Someone’s been eating my  
porridge,” said Papa Bear. “Someone’s been 

eating my porridge,” said Mama Bear. 
“Someone’s been eating my porridge,” said Baby 

Bear. “And they ate it all up!” 
 

The three bears went into the living room. 
“Someone’s been sitting in my chair!” said Papa 
Bear. “Someone’s been sitting in my chair!” said 

Mama Bear. “Someone’s been sitting in my 
chair,” said Baby Bear. “And now it’s broken!” 

 
The three bears went into the bedroom. 

“Someone’s been sleeping in my bed!” said Papa 
Bear. “Someone’s been sleeping in my bed!” said 

Mama Bear. “Someone’s been sleeping in my 
bed,” said Baby Bear. “And here she is!” 

 
Goldilocks woke up. She saw three angry bears 

looking at her. Goldilocks jumped out of bed. She 
ran out of the house. And she never came back 

again! 
 

Ungkapan Permintaan Maaf 
 

Dear the Bears, 
I am very sorry I broke into your house. I was 

hungry and tired. I saw some nice porridge, so I 
ate it. I saw a nice small bed and I fell asleep in it. 

I promise I will never do it again. 
 

reading ceritera dalam Big 
Book atau ceritera yang 
ditulis guru dengan huruf 
yang besar. 

• Membicarakan gambar 
ilustrasi yang ada, misalnya 
pakaian yang dikenakan 
Papa Bear, rambut 
Goldilocks dll. 

• Mendemonstrasikan 
dialog antara Papa Bear / 
Mama Bear / Baby Bear 
seandainya Goldilocks tidak 
melarikan diri 

• Berperan sebagai 
Goldilocks, siswa menulis 
surat permintaan ma’af 
kepada keluarga Bear. 

• Berperan sebagai anggota 
keluarga Bear, siswa 
menulis surat memberi maaf 
kepada Goldilocks. 

• Membicarakan foto 
keluarga siswa (ayah,ibu, 
saudara) 

• Menggambar “Family 
Tree” masing-masing siswa 
(kakek/nenek, ayah/ibu, 
siswa dan saudaranya) 

• Membandingkan ruang 
keluarga Bear (berdasarkan 
gambar) dengan ruang 
keluarga siswa 

• Mengidentifikasi benda-
benda yang ada di rumah

diri (self-
assessment)  

• Karya-
karya siswa 
dapat 
dikumpulka
n dalam 
portofolio 
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• Memahami ceritera 
tradisional budaya 
Inggris 

• Menggunakan 
ungkapan-ungkapan 
di atas dalam 
konteks dengan 
benar 

• Menggunakan 
ungkapan untuk 
meminta / memberi 
maaf sesuai konteks 

 
D. Strategi 

• Mengulangi ucapan 
yang dirasa salah 

• Merespon secara 
verbal ketika orang 
berbicara 

• Meminta tolong jika 
kesulitan 

 
E. Wacana 

• Mengidentifikasi 
fungsi ungkapan 
pembentuk wacana 
seperti once upon a 
time. 

• Mengidentifikasi 
fungsi kata 
sambung: and, but, 
so. 

 
F. Sikap 

 
 
 
 

Surat 
memberi 

maaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percaka
pan 

transaksi
onal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percaka
pan 

interpers

May I visit you one day? 
 

Yours truly, 
Goldilocks 

 
Ungkapan Pemberian maaf 

 
Dear Goldilocks, 

 
We accept your apology. But why did you run 

away? We did not mean to hurt you. We were just 
surprised to see you. Please come and visit us one 

day. We will be happy to have you around. 
 

Yours sincerely, 
Mama Bear 

Preparing Salad 
 
Mother (M): Rina, come here, darling. 
Rina (R): What is it, mom? 
M:           We’ll have some visitors this evening.       
                Could you help me with this salad? 
R:            Sure.  What do you want me to do? 
M:            Could you wash these vegetables? Then  
                 cut them into pieces like this. 
R:             No problem. It’s easy. 
M:            Thank you, darling. 
R:              You’re welcome. 

 
 

Goldilocks and Baby Bear 
 

G: Hi, Baby Bear. I’m Goldilocks. 
BB: Oh it’s you, Goldilocks. How are you? 
G: Fine, thanks. And you? 

benda yang ada di rumah 
keluarga Bear 

• Membicarakan menu 
makan pagi keluarga siswa  

• Menggelar drama pendek 
sesuai ceritera Goldilocks 
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• Merespon wacana 

dengan berbagai cara 
 
 
 

onal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lagu 

BB: I’m okay. So what brings you here? 
G: Well, I was in the neighbourhood. I decided to 
pop in. 
BB: I see. Shall I get you something? 
G. No, thank you. I am not hungry this time. 
 

Another Week at School 
 

On the first day of school, 
I brought along with me 
A photo of my family 

 
On the second day of school, 

I brought along with me, 
Two blue markers, and  
a photo of my family 

 
On the third day of school, 

(Diteruskan oleh siswa) 
 

 


