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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

D. KOMPETENSI YANG TERCAKUP 

 

1. Menyusun rencana belajar mengajar menjadi empat tahap, yakni building 

knowledge of the field, Modelling of text, Joint construction, dan 

independent construction. 

2. Menyusun rencana belajar mengajar empat tahap di atas dalam dua siklus, 

yakni siklus pengembangan bahasa lisan dan siklus pengembangan bahasa 

tulis. 

 

E. PENTINGNYA MEMPELAJARI BAHAN PELATIHAN INI. 

 

1. Peserta perlu memiliki kemampuan menyusun rencana belajar mengajar 

yang sistematis yang tersusun dalam empat tahap mulai dari pengetahuan 

menuju kemandirian komunikasi. 

2. Peserta perlu memiliki kemampuan mengelola proses belajar mengajar 

bahasa lisan dan tulis yang direalisasikan dalam dua siklus, yakni lisan dan 

tulis. 

3. Peserta perlu memiliki kesadaran bahwa untuk membangun kompetensi 

komunikatif siswa perlu memiliki berbagai pengalaman pembelajaran baik 

yang difokuskan kepada pemerolehan bahasa lisan maupun tulis. 

 

F. TUJUAN 

Peserta mampu menyusun rencana belajar mengajar berdasarkan tahap building 

knowledge of the field, modelling of text, joint construction dan independent 

construction serta dua siklus, yakni siklus lisan dan tulis. 
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BAB II 
 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGAJARAN 

BAHASA INGGRIS UNTUK KURIKULUM 2004 
 

Setelah membaca Kurikulum 2004 (K2004) terutama Bab II maka muncul 

pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menerjemahkannya ke dalam perencanaan 

program pengajaran. Untuk membuat perencanaan tersebut guru perlu melihat standar 

kompetensi yang ditetapkan untuk satu tahun. Misalnya, di kelas satu SMP, dalam satu 

tahun, siswa diharapkan dapat berpartisipasi dalam penciptaan teks lisan maupun tulis 

berjenis prosedur (procedure) naratif,  deskriptif, dan recount serta beberapa teks 

transaksional lisan maupun tulis lainnya, biasa, maka dalam satu semester pertama guru 

dapat mentargetkan dua jenis teks utama saja. Ini disarankan sebab di minggu-minggu 

pertama semester pertama biasanya siswa masih belum memiliki banyak kosa kata dan 

masih disibukkan oleh pengajaran greetings dll. 

 

A. EMPAT TAHAP BELAJAR MENGAJAR 

 

Jika dalam satu semester terdapat lima belas minggu efektif dan tiap minggunya 

terdapat empat sesi (4 X 45 menit) maka jumlah sesinya adalah 15 minggu X 4 sesi = 60 

sesi. Biasanya, minggu-minggu pertama SMP masih diwarnai dengan pengetahuan dasar 

seperti greetings, basic nouns, numbers, colour dan sebagainya. Pengenalan dasar ini bisa 

memakan waktu sekitar 20 sesi. Di akhir sesi keduapuluh ini diharapkan siswa sudah 

dapat membuat daftar kata yang mencakup benda-benda di sekitarnya atau yang mereka 

perlukan. Misalnya, mereka dapat membuat My mother’s shopping list, Things I need for 

school  dan sebagainya. Maka, masih tersisa waktu sekitar 40 sesi yang sudah dapat 

diarahkan ke pengajaran teks prosedur . Dengan demikian, jika dalam satu semester 

terdapat dua jenis teks maka pencapaian kompetensi berbahasa lisan dan tulis untuk satu 

jenis teks diperkirakan akan memakan waktu 20 sesi. Duapuluh sesi ini menjadi satu unit 

atau satuan perencanaan program pengajaran yang dapat digambarkan dalam siklus 

berikut. 
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Diagram 1: Tahap Pembelajaran (Hammond et al. 1992:17) 

 

Misalnya, pada semester pertama kelas satu (karena minggu pertama hingga 

ketujuh digunakan untuk perkenalan dan membahas kosa kata) guru akan memulai 

dengan teks procedure baik lisan maupun tulis, maka guru dapat memikirkan topik apa 

yang sesuai untuk jenis teks ini. Jika, misalnya, resep sederhana dianggap sesuai karena 

kosa katanya mudah, tata bahasanya mudah (imperative) makan guru dapat mentargetkan 

bahwa di akhir siklus pengajaran selama 20 sesi siswa dapat menjelaskan sebuah 

prosedur memasak secara lisan kepada teman-temannya dan juga dapat menulis resep 

masakan dengan bentuk teks yang berterima secara mandiri. Untuk mencapai kompetensi 

komunikatif ini secara umum kegiatannya dibagi menjadi empat bagian seperti yang 

terlihat dalam Diagram 1. 
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1. Building Knowledge of Field 

Bagian pertama (misalnya, lima sesi pertama) disebut Building Knowledge of 

Field (BKF) yang kegiatannya meliputi talking atau membicarakan topik yang akan 

dibahas. Kegiatan ini bersifat interaktif antara guru dan siswa, siswa dan siswa sehingga 

ketrampilam listening dan speaking dimulai di sini. Misalnya, membicarakan makanan 

yang paling dikenal siswa seperti nasi goreng. Guru dapat meminta siswa untuk 

berpartisipasi dalam mengembangkan kosa kata yang diperlukan untuk membuat nasi 

goreng, mulai dari kata benda, kata kerja dan tata bahasa yang digunakan untuk teks ini, 

misalnya imperative. Kegiatan belajar membuka kamus dapat dilakukan di sini, demikian 

pula conjunctions sederhana dapat dikenalkan seperti and, then, after that, finally dsb. 

karena kata-kata tersebut fungsional. 

Kosa kata yang dibahas boleh meluas, artinya bukan hanya untuk nasi goreng 

tetapi kosa kata lain yang menarik perhatian siswa. Ini dimaksudkan agar siswa terbiasa 

mengemukakan keinginannya dan rajin membuka kamus. Gambar-gambar yang menarik 

dapat digunakan untuk mengenalkan siswa kepada noun phrases yang melibatkan 

adjective seperti hot chili, red tomatoes dll. Perlu ditekankan bahwa noun phrases 

merupakan bahasan yang penting karena akan menjadi dasar utama dalam pengembangan 

bahasa tulis. 

Unsur budaya dapat dibahas di tahap ini juga, misalnya, orang Indonesia 

memakan nasi goreng untuk makan pagi, tetapi sebagian siswa mungkin sudah mengenal 

makan pagi orang Inggris seperti cereal, corn flakes dll. Ini dapat menjadi bahasa 

pembicaraan yang menarik karena melibatkan pengalaman yang berbeda atau yang 

dialami bersama atau shared experience. Siswa atau guru dapat membawa bekas 

pembungkus mi instan sebagai pemantik pembicaraan meskipun bahasa Inggris siswa 

terbatas pada It’s cereal, small box dll. Jika perlu, selama membahas topik ini siswa dapat 

diminta membawa kardus-kardus bekas pembungkus susu, makanan dll. yang ditata di 

sudut kelas untuk menciptakan situasi, menyegarkan ingatan dan membangkitkan 

motivasi. Dengan membawa bungkus-bungkus makanan yang dikenal siswa diharapka 

pelajaran bahasa Inggris benar-benar membahas topik yang kontekstual, yang dikenal 

siswa dalam keseharian. Setiap kali jenis teks berganti dan topik juga berganti, barang-

barang yang dipajang juga berganti. Singkatnya, tahap BKF ini bersifat interaktif, 
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menyenangkan agar siswa dapat mendengarkan dan menirukan ucapan yang benar serta 

berani bersuara.  

 

2. Modelling of Text 

 

 Pada lima sesi kedua dilakukan Modelling of Text (MT) yang dimaksudkan untuk 

mengenalkan teks-teks lisan maupun tulis yang berhubungan dengan jenis teks 

procedure. Pada tahap ini guru menyajikan teks conversations, misalnya, antara ibu dan 

anak yang sedang memasak di dapur yang melibatkan petunjuk dan prosedur, memesan 

makanan di restoran, meminta tolong kepada pelayan toko yang sederhana dan relevan 

dengan kehidupan anak. Percakapan-percakapan ini melibatkan berbagai tindak tutur 

seperti meminta jasa, memberi informasi yang ada hubungannya dengan prosedur masak-

memasak atau pesan memesan dsb. Di sini, bentuk imperative disertai ungkapan 

kesantunan seperti please, thanks, excuse me, sorry dll. ditampilkan. Modals can, could 

dapat juga digunakan meskipun bukan merupakan bahasan utama. Artinya, meskipun 

fokus tata bahasanya adalah imperative dan ungkapan kesantunan yang menyertainya, 

modals dapat langsung digunakan dalam model-model teks agar siswa “berjumpa” 

dengan penggunaan modals berkali-kali sebelum dijelaskan secara ekspilisit sebagai 

teori. 

Teks tulis seperti resep juga dikenalkan pada tahap ini dengan menggunakan 

bahasa yang khas resep; artinya, tanpa basa-basi kesantunan, padat, ringkas dan bentuk 

dan unsur teksnya cenderung tetap, yakni: judul, bahan, cara memasak, cara 

menghidangkan. Dalam proses ini guru juga mengajak siswa berinteraksi dengan 

mendemonstrasikan conversation sekaligus melakukan reading comprehension dalam 

membahas teks tertulis, misalnya resep masakan berbahasa Inggris. Intinya, kegiatan 

talking (listening dan speaking) terus berlangsung selama reading comprehension. Siswa 

dapat diberi tugas mencari resep berbahasa Inggris untuk memperluas wawasannya dan 

membandingkan resep mereka dengan yang dibahas guru. Selain untuk memahami 

makna gagasan dalam teks, kegiatan membaca juga difokuskan ke bentuk atau struktur 

teks, fungsi teks tersebut dalam masyarakat dsb. 
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3. Joint Construction of Text 

 

 Lima sesi ketiga digunakan untuk kegiatan Joint Construction of Text (JCT) yang 

berarti siswa secara bersama-sama, misalnya dalam kelompok atau berpasangan, 

menciptakan conversation sederhana mengenai cara membuat makanan dan kemudian 

dapat menyusun resep makanan yang mereka bicarakan bersama-sama. Pada tahap ini 

diharapkan mereka telah dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman pada tahap BKF 

dan MT sehingga mereka dapat mencontoh dan memodifikasi contoh-contoh tersebut 

untuk diterapkan dalam konteks resep yang baru.  

 Perlu ditekankan bahwa conversation atau resep apapun yang dihasilkan 

hendaknya gramatikal dan menggunakan struktur teks yang berterima. Khusus untuk 

conversation, ungkapan-ungkapan kesantunan sederhana perlu diperhatikan. Untuk teks 

tulis, ejaan, tanda baca dan konvensi lainnya menjadi perhatian guru sehingga pada tahap 

ini balikan guru atau koreksi bersama perlu dilakukan agar siswa siap untuk proses 

selanjutnya. 

 

4. Independent Construction of Text 

 

 Lima sesi yang terakhir bertujuan melatih siswa untuk menciptakan teks secara 

mandiri yang disebut Independent Construction of Text (ICT). Pada tahap ini siswa 

diharapkan mampu melakukan conversation atau monolog yang melibatkan tindak tutur 

yang digunakan dalam teks prosedur dalam konteks yang baru secara mandiri atau 

spontan. Misalnya, seorang siswa dapat memberi penjelasan kepada temannya tentang 

bagaimana membuat bakmi goreng dalam conversation yang terkadang melibatkan 

monolog sehingga ia perlu menggunakan conjunctions. Terbuka kemungkinan bagi siswa 

untuk membicarakan topik yang baru sebagai pengembangan dari apa yang sudah 

dipelajarinya. 

 Dalam hal teks tulis, siswa diharapkan mampu menulis, misalnya, resep masakan 

yang disukainya secara mandiri dengan menggunakan tata bahasa dan tata tulis yang 

sudah dipelajarinya. Hasil tulisan tersebut harus dapat difahami oleh pembacanya dengan 

baik. Siswa dapat saling bertukar resep atau menempelkan resep-resep mereka di dinding 
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dengan diberi ilustrasi gambar. Siswa diharapkan merasa bangga akan hasil karyanya dan 

mempublikasikannya di ruang kelas. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap 

senang menulis dan tidak malu mempublikasikan tulisan. 

 Penting untuk dicatat bahwa meskipun jenis teks utama yang ditargetkan adalah 

jenis procedure bukan berarti bahwa teks-teks berupa dialog atau yang lainnya tidak 

diperlukan. Misalnya, jika bentuk teks procedure dikombinasikan dengan topik atau tema 

makanan atau resep maka teks-teks yang relevan seperti percakapan di sekitar meja 

makan dapat digunakan. Percakapan yang memerlukan banyak tindak tutur meminta atau 

memberi jasa atau barang, meminta atau memberi informasi tentang resep yang 

digabungkan dengan percakapan lainya akan bermanfaat bagi pengembangan teknik 

berwacana siswa. 

 Dengan dilaluinya proses yang memiliki empat tahapan tersebut diharapkan siswa 

terbimbing untuk mencapai kompetensi yang mendekati apa yang dimiliki oleh penutur 

asli dalam berbahasa lisan dan tulis. Dengan kata lain, pada akhir sesi keduapuluh setiap 

siswa diharapkan dapat menjelaskan prosedur sederhana seperti bagaimana membuat nasi 

goreng, bagaimana menggambar binatang, atau prosedur apa saja yang sederhana secara 

mandiri. Selain itu siswa juga diharapkan dapat menulis prosedur-prosedur sederhana 

yang dapat difahami orang lain secara mandiri. 

 

B. DUA SIKLUS BELAJAR MENGAJAR: LISAN DAN TULIS 

 

 Meskipun secara garis besar proses belajar mengajar digambarkan dalam empat 

tahapan, dalam prakteknya proses tersebut dilalui dua kali. Artinya, siklus pertama 

difokuskan ke bahasa lisan dan siklus kedua difokuskan ke bahasa tulis. Teori yang 

melandasinya ialah bahwa sebelum siswa diminta untuk menulis sesuatu, sebaiknya ia 

telah mengenal atau menguasai bentuk lisannya sehingga rasa percaya dirinya dapat 

ditumbuhkan. Siswa akan merasa comfortable menulis tentang sesuatu yang telah 

dibicarakan secara panjang lebar sebelumnya dan setelah mendapat bekal kosa kata, tata 

bahasa, unsur-unsur teks dan cara menatanya.  

 Contoh dua siklus yang lengkap akan terlihat dalam diagram berikut. 
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Diagram 2: Siklus Pembelajaran (Hammond et al.1992:47)  

 

Contoh siklus di atas bisa diterapkan, misalnya, ketika siswa diarahkan untuk 

mampu berkomunikasi dengan teks jenis deskriptif sederhana. Jenis teks ini dapat 

dipadukan dengan tema Things around Us seperti My House. Mendeskripsikan rumah 

bisa dari sisi baiknya, bisa juga dari sisi buruknya, misalnya genteng yang bocor, jendela 

yang rusak dan sebagainya. Jadi, dalam tahap buiding knowledge of the field terdapat 

berbagai macam adjectives yang dapat diperkenalkan guru. Bentuk kalimat yang banyak 

digunakan dalam teks ini adalah relational clauses seperti Subject yang diikuti Finite (be) 

dan diikuti oleh kata sifat, kata benda, kata keterangan. Oleh karenanya aspek tata bahasa 

dan kosa kata dibahas pada tahap ini.  

Selain memadukan jenis teks, tema, tata bahasa dan kosa kata, perlu juga 

dipikirkan tindak tutur apa saja yang dapat dikombinasikan dengan konteks ini. Misalnya, 

seperti contoh di atas, guru memfokuskan kepada tindak tutur complaining, reuesting, 

informing yang tidak selalu mudah dilakukan. Tindak-tindak tutur ini dapat direalisasikan 

dengan berbagai cara mulai dari yang biasa hingga yang sopan. Maka aspek inipun 

menjadi fokus pembicaraan guru dan siswa. 
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 Pada tahap modelling of text, guru mengajak siswa menciptakan teks lisan 

yang mempraktekkan tindak-tindak tutur dalam berbagai konteks percakapan pendek, 

misalnya antara anak dengan ayahnya, anak dengan anak lainnya dan juga monolog yang 

pada dasarnya bertujuan mendeskripsikan rumah atau apa saja.  

Kemudian kegiatan berlanjut ke tahap ketiga yang melibatkan siswa dalam joint 

construction untuk membuat percakapan yang melibatkan deskripsi, keluhan, memberi 

informasi, meminta tolong dan sebagainya. Pada akhir siklus pertama ini siswa 

diharapkan dapat mendemonstrasikan kemampuan mendeskripsikan sesuatu secara lisan, 

melakukan berbagai tindak tutur yang relevan secara mandiri. Setelah ini dapt diamati, 

pembelajaran masuk ke siklus kedua. 

Dalam siklus ini tahap pertamanya kembali menyiapkan siswa masuk ke teks 

deskriptif tetapi dengan ragam tulis sehingga perlu dipertegas bagaimana, misalnya, 

membentuk noun phrase yang akan digunakan dalam kalimat sebagai Subject atau 

Object. Meskipun kalimat deskriptif terlihat mudah, yakni banyak menggunakan 

relational clauses, kalimat ini mengandung kerumitan sendiri, dan biasanya pada 

pembentukan noun phrase, misalnya front roof, back yard, leaking pipe, broken tile dan 

sebagainya. Betapapun rumitnya, ini perlu ‘dihadapi’ sebab situasi inilah yang dihadapi 

siswa sehari-hari. 

Ketika masuk ke modelling of text, siswa dapat diperkenalkan ke teks deskriptif 

untuk reading comprehension dan juga teks-teks kecil lainnya misalnya daftar kerusakan-

kerusakan di rumah, surat mini untuk minta tolong tukang untuk memperbaiki bagian 

yang rusak, surat untuk mengeluh atau memberi tahu bahwa atap yang diperbaiki bocor 

lagi dan sebagainya. Setelah itu, siswa masuk ke tahap ketiga dengan melakukan joint 

construction untuk menulis berbagai teks deskriptif bersama teman-temannya. Jika 

dikehendaki, topic boleh saja bergeser sesuai minat siswa. 

Akhirnya, siswa masuk ke tahap independent construction dalam ragam tulis. Di 

sini siswa, dengan bantuan guru, diharapkan dapat menciptakan teks deskriptif tulis dan 

teks-teks kecil lainnya yang dikehendaki.  

 Dengan dipenuhinya siklus ganda (kita sebut saja bicycle) ini siswa diharapkan 

dapat target kompetensi komunikatif berupa melakukan deskripsi lisan dan tulis, 

berpartisipasi dalam percakapan lainnya yang relevan, serta menciptakan teks-teks tulis 
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lainnya yang relevan dengan teks utama ini. Teks deskriptif ini sesuai untuk tingkat SMP 

maupun SMA. Perbedaannya ialah bahwa di SMA aspek kebahasaannya lebih rumit. 

 

C. PROPORSI TAHAPAN 

 

Di tahap awal SMP, ketika tergetnya masih pada pengenalan kosa kata (misalnya 

membuat shopping list), ucapannya, ejaannya, atau mengajarkan ungkapan-ungkapan 

yang digunakan di kelas, siklusnya tidak perlu selengkap yang terlihat di atas melainkan 

disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan demikian proporsinya akan terlihat berbeda 

seperti diagram di bawah ini. 

Diagram ini menunjukkan bahwa target belajar mengajar hanya difokuskan ke 

tahap joint construction sebuah resep yang fokus utamanya adalah pengembangan bahasa 

lisan. Aktivitasnya dimulai dengan kunjungan ke toko roti dan kemudian roti dan 

resepnya menjadi tema. Selanjutnya siswa dapat menulis resep makanan lainnya.  

Pengajaran bahasa Inggris untuk tingkat SMP tahap awal (atau SD) yang sangat 

difokuskan ke pengembangan bahasa lisan sangat potensial menggunakan diagram yang 

masing-masing bagiannya tidak sama besarnya seperti diagram berikut. 
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Diagram 3: Proporsi Tahapan Pembelajaran (Hammond et al. 1992:29) 

 

 

D. MEMILIH DAN MENATA KEGIATAN KELAS 

 

 Jika, misalnya, guru akan merencanakan kegiatan bersiklus ganda dengan target 

kompetensi komunikatif lisan dan tulis yang terfokus ke teks procedure sebagaimana 

dibahas di atas, guru hendaknya merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan dan 

bagaimana menyusun atau menata berbagai kegiatan tersebut. Guru juga dapat mengatur 

proporsi dari masing-masing bagian dalam empat tahap di atas. Misalnya, pada tahap 

awal BKF dan JC dialokasikan lebih banyak waktu dibanding yang lainnya. 

 Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana kegiatan-kegiatan yang diarahkan ke 

penciptaan teks prosedur dengan tema makanan dipilih dan diatur menggunakan siklus 

pembelajaran yang sesuai dengan kelompok siswa yang dihadapi. 
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1. Siklus Lisan 

BUILDING KNOWLEDGE OF FIELD 

 
PENGALAMAN MENGAJAR 

DAN PEMBELAJARAN 

TUJUAN KARAKTERISTIK KEGIATAN 

1.  Guru berinteraksi dengan 

siswa untuk membahas 

shared knowledge dsb. yang 

diarahkan ke pembelajaran 

teks prosedur dengan tema 

makanan.  

a. untuk memberikan konteks 

bagi tema makanan 

b. untuk membiasakan siswa 

berbagi pengalaman 

c. untuk mengenalkan kosa kata 

sehari-hari tentang makanan 

d. untuk mengenalkan tata 

bahasa terutama bentuk 

imperative 

e. mengenalkan struktur noun 

phrase (MD) 

f. untuk mengenalkan berbagai 

realisasi sederhana tindak 

tutur memberi/meminta 

jasa/barang atau informasi 

sesuai tema 

g. untuk membiasakan 

penggunaan ungkapan 

kesantunan excuse me, please, 

thank you, sorry, have a nice 

day dsb. 

h. untuk membiasakan 

penggunaan conjunctions 

sederhana dan ordinal 

numbers 

 

• Kegiatan klasikal 

• Terfokus kepada guru 

• Fokus pada bahasa lisan – 

interaktif  

• Penggunaan realia, flash 

cards dan media belajar-

mengajar lainnya untuk 

menunjang pemahaman 

terhadap noun phrases dan 

verbs. 

2.   Guru membawa bahan untuk 

nasi goreng dan berperilaku 

seolah-olah memasak  meski 

tanpa api. 

a. menciptakan konteks dan 

membangun tema dan jenis 

teks. 

b. membangun kosa kata: verb 

dan noun yang diperlukan 

i

• Kegiatan klasikal 

• Terfokus pada guru dan 

siswa 

• Terfokus pada bahasa lisan 

• Mengidentifikasi language 
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siswa accompanying action 

(misalnya: Let me show you 

this. Listen to me. Shall we 

start now? Dll.) 

3. Menonton video yang 

menampilkan demonstrasi 

memasak dalam bahasa 

Inggris.  

a. Untuk membangun konteks 

yang lebih luas mengenai 

tema 

b. memperluas perbendaharaan 

ungkapan  

• kegiatan klasikal 

• Terfokus pada siswa 

• Bahasa lisan 

• Language accompanying 

action 

4. Membahas kegiatan yang 

dipertontonkan dengan 

memperhatikan prosedur 

memasaknya 

a. memperluas pengetahuan 

kosa kata 

b. menggunakan bahasa untuk 

merekonstruksi kejadian 

c. memperluas perbendaharaan 

ungkapan 

• Kegiatan klasikal 

• Terfokus pada siswa 

• Terfokus pada bahasa lisan 

•  language accompanying 

action 

5.    Guru secara eksplisit 

membahas kosa kata dan tata 

bahasa: imperative, 

conjunctions, ordinal 

numbers dan fitur-fitur 

bahasa lisan yang relevan. 

a. memfokuskan ke kompetensi 

linguistik yang diperlukan 

untuk teks procedure. 

• Kegiatan klasikal 

• Terfokus pada guru 

• Terfokus pada bahasa lisan: 

perhatikan gambits. 

 

MODELLING OF TEXT 

 
PENGALAMAN MENGAJAR 

DAN PEMELAJARAN 

TUJUAN KARAKTERISTIK  KEGIATAN 

6.   Mendengarkan rekaman yang 

berisi petunjuk atau prosedur 

untuk memasak sesuatu 

(native speaker atau guru 

lokal) 

a. Melatih siswa untuk 

memahami makna 

gagasannya 

b. melatih siswa memperhatikan 

fitur bahasa lisan 

c. melatih siswa memprediksi 

apa yang akan didengarnya 

d. melatih siswa mencatat urutan 

kegiatan secara sederhana 

 

• Kegiatan klasikal 

• terfokus pada bahasa lisan 
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7. Menganalisis ciri-ciri teks 

procedure 

a. mengenalkan struktur 

skematik 

b. mengenalkan istilah-istilah 

teknis dalam struktur teks 

seperti title, ingredients, 

method, serve. 

• Kegiatan klasikal 

• Terfokus pada guru 

• Diskusi 

8. Mengenalkan teks-teks lain 

yang relevan 

a. Untuk memperluas wacana 

dengan memperhatikan 

struktur-struktur percakapan 

kecil di berbagai konteks 

mulai dari excuse me sampai 

thanks… bye-bye. 

b. melatih siswa agar peka 

dengan tahaptahap 

percakapan transaksional 

• Penjelasan terfokus pada 

guru 

• Siswa mendemonstrasikan 

berpasangan atau 

berkelompok. 

• Meneliti tahap-tahap 

percakapan transaksional, 

misalnya memesan makan di 

restoran: 

• A: Are you ready to order 

now? 

• B: Yes please 

o May I have …, … 

• A : Certainly, Miss. 

• B: And could you please   

o make it not too hot? 

• A: Certainly. Is that all? 

• B: That’s all for now. 

Thanks 

• A: You’re welcome, Miss. 

 

 

JOINT CONSTRUCTION 

 
PENGALAMAN MENGAJAR 

DAN PEMELAJARAN 

TUJUAN KARAKTERISTIK  KEGIATAN 

9.    Dalam kelompok siswa 

mencoba memberi instruksi 

kepada temannya untuk 

a. Menggunakan tata bahasa dan 

kosa kata yang benar 

b. Memperagakan ucapan dan 

• menghubungkan bahasa 

dengan gerakan fisik 

(misalnya, jika satu siswa 
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membuat atau memasak 

sesuatu  

ungkapan yang benar mengakatan peel the onion 

maka siswa 

memperagakannya) 

10.  Dalam kelompok  siswa 

menyusun teks prosedur lisan 

untuk membuat sesuatu  

a. membiasakan siswa tampil 

berbicara mewakili 

kelompoknya 

b. Membiasakan diri 

berkomunikasi agar difahami 

pendengarnya. 

• Kegiatan di dalam kelompok 

• Kegiatan lintas kelompok 

• Terfokus pada bahasa lisan  

11.  Dalam kelompok siswa 

menyusun percakapan 

transaksional lisan dengan 

beragam konteks, misalnya, 

di kantin , di toko, di kelas, 

di dapur dsb. 

a. Membangun rasa percaya diri. 

b. Menggunakan bahasa untuk 

memecahkan persoalan. 

c. Membiasakan diri berekspresi. 

* Kegiatan terfokus pada siswa. 

 

INDEPENDENT CONSTRUCTION 

 
PENGALAMAN MENGAJAR 

DAN PEMELAJARAN 

TUJUAN KARAKTERISTIK KEGIATAN 

12. Siswa memperagakan 

kemampuan bercakap-cakap yang 

melibatkan monolog yang 

bersifat memberi petunjuk atau 

prosedur 

a. memberi kesempatan siswa 

untuk menggunakan 

pengetahuan dan pengalaman 

pemelajaran yang dimilikinya 

b. untuk mengecek apakah 

bahasa lisan siswa dimengerti 

dengan baik oleh lawan 

bicaranya 

c. untuk mengetahui 

kemampuan berwacana siswa 

• Terfokus pada individu 

siswa 

• Guru memberikan balikan 

13. Secara individual siswa 

memberi petunjuk procedural 

yang difahami teman-temannya 

dengan baik dalam konteks yang 

diperluas 

a. Untuk menerapkan prinsip 

procedural dalam konteks 

yang lebih luas. 

b. Untuk membangun 

kemampuan berwacana lisan 

• terfokus kepada individu-

individu siswa 

• Guru/siswa memberi 

tanggapan 
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 Setelah siklus pertama ini selesai, siklus kedua dimulai dengan memfokuskan ke 

ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis untuk resep, misalnya, menuntut kemampuan 

mengkonstruksi noun phrase yang seringkali tidak mudah. Misalnya, pada pembahasan 

tata bahasa guru dapat melatih pembentukan noun phrase seperti one red hot chili, two 

green tomatoes, boiled egg dsb. Selain itu siswa perlu juga ditarik perhatiannya terhadap 

pasangan kata verb dan noun yang lazim disebut collocation seperti boil the egg, mix the 

sugar and margarine, cover the bowl dll. Teks tulis juga cenderung menggunakan 

struktur teks yang relatif tetap.  

Guru perlu mengenalkan kosa kata yang memang diperlukan untuk melakukan 

kegiatan sehari-hari sebab sering terjadi bahwa kata-kata teknis yang berhubungan 

dengan teknologi komputer diperkenalkan sementara siswa tidak mengenal kata yang 

diperlukan sehari-hari seperti peel, cover, fry, wipe dsb. Pengenalan kosa kata di jaman 

global ini terdukung oleh banyaknya noun phrase yang digunakan di tengah masyarakat 

Indonesia seperti fried chicken, headline news, big mack, play station, video rental, 

supermarket dll. Frasa-frasa ini mungkin tidak termasuk ke dalam perbendaharaan kosa 

kata tingkat SMP, tetapi karena frasa tersebut telah demikian populer di masyarakat kita 

maka penggunaan frasa yang demikian tidak akan terlalu mengganggu.  

Berikut adalah contoh bagaimana mengembangkan siklus kedua, yakni siklus 

yang terarah kepada pengembangan bahasa tulis untuk teks procedure. 

 

2. Siklus Tulis 

BUILDING KNOWLEDGE OF THE FIELD 

 
PENGALAMAN MENGAJAR 

DAN PEMELAJARAN 

TUJUAN KARAKTERISTIK KEGIATAN 

1.    Guru merumuskan mengapa 

BKF ini dikembangkan 

Pada tahap ini guru dan siswa 

secara lisan / interaktif 

membahas: 

a. konteks di mana teks jenis 

prosedur digunakan dalam 

ragam tulis. 

b. hubungan interpersonal 

• Terfokus pada guru 

• Kegiatan bersifat interaktif 

dengan menstimulasi agar 

siswa berpikir dan menjawab 

pertanyaan (listening dan 

speaking) 
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penulis dan pembaca 

(misalnya, antara ahli dan 

orang yang baru belajar). 

c. bahasa yang digunakan 

(lugas, tanpa banyak fitur 

kesantunan) 

d. pola kalimat imperative yang 

dimulai dengan verb. 

e. pola noun phrase yang 

menggunakan hukum MD. 

f. piranti pembentuk wacana 

yang menunjukkan hubungan 

logika seperti kata 

penghubung dsb. 

g. perbedaan bahasa lisan dan 

bahasa tulis dalam teks 

procedure. 

2.   Guru menyiapkan contoh teks 

berupa resep masakan dan 

teks procedure lain yang 

relevan. 

a. Untuk memperluas wawasan 

tentang penggunaan teks 

procedure dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Untuk menambah 

perbendaharaan kosa kata. 

• Terfokus pada guru 

• Pembahasan dilakukan 

secara interaktif yang 

mendukung ketrampilan 

listening dan speaking. 

• Belajar menggunakan kamus 

 

MODELLING OF TEXT 

 
PENGALAMAN MENGAJAR 

DAN PEMELAJARAN 

TUJUAN KARAKTERISTIK KEGIATAN 

3.    Membaca teks prosedur, 

misalnya resep masakan. 

a. Untuk memahami makna atau 

pesan (ideational) yang 

terdapat dalam teks 

b. Untuk mengetahui tingkat 

reading comprehension siswa 

• Terfokus pada guru 

• Klasikal 

• Diskusi  

4.    Menganalisis tata teks utama a. Untuk mengidentifikasi 

unsur-unsur sebuah resep 

masakan 

• Terfokus pada guru atau 

siswa 

• Klasikal 
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b. Untuk memahami bagaimana 

unsur-unsur tersebut ditata 

dalam sebuah generic 

(schematic) structure 

c. Untuk menganalisis realisasi 

bahasa yang digunakan pada 

tiap unsur teks 

 

• Diskusi 

5.    Menganalisis teks lain yang 

relevan 

a. Untuk melihat pesamaan dan 

perbedaan struktur (jika ada) 

yang ada di antara teks-teks 

prosedur 

b. Untuk melihat persamaan dan 

perbedaan realisasi bahasa 

(tata bahasa dan kosa kata) 

dari teks sejenis. 

• Terfokus pada guru atau 

siswa 

• Klasikal 

• Diskusi 

 

JOINT CONSTRUCTION 

 
PENGALAMAN MENGAJAR 

DAN PEMELAJARAN 

TUJUAN KARAKTERISTIK KEGIATAN 

6.    Siswa membahas teks 

prosedur yang akan ditulis 

bersama, misalnya resep 

masakan yang sederhana, 

cara membuat layang-layang 

atau lainnya 

a. Siswa menggunakan 

schematic structure yang tepat 

b. Siswa menggunakan realisasi 

bahasa yang tepat 

c. Siswa mampu memberi 

instruksi tertulis yang 

difahami orang lain. 

d. Siswa menyadari siapa calon 

pembacanya dan 

menyesuaikan bahasanya.  

• Siswa berpasangan atau 

berkelompok kecil 

• Belajar menggunakan kamus 

7.    Siswa menulis teks bersama. a. Agar siswa memperoleh 

kepercayaan diri karena tidak 

bekerja sendirian. 

b. Siswa mengembangkan 

ketrampilan writing dengan 

• Siswa bekerja dalam 

kelompok. 

• Guru memberi bantuan 

terutama dalam editing. 
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bahasa sederhana. 

c. Siswa belajar dari teman-

temannya 

d. Siswa belajar dari sumber-

sumber lain yang mereka 

temukan di luar kelas 

 

INDEPENDENT CONSTRUCTION 

 
PENGALAMAN MENGAJAR 

DAN PEMELAJARAN 

TUJUAN KARAKTERISTIK 

KEGIATAN 

8.    Secara individual siswa 

membuat kesepakatan dengan 

guru (conference) mengenai 

teks procedure apa yang akan 

ditulis.   

a. Siswa memperoleh bimbingan 

individual dari guru sejak tahap awal 

penulisan 

b. Guru mengetahui target yang ingin 

dicapai siswa 

c. Siswa dan guru dapat membahas 

sumber-sumber bacaan yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan penulisan secara 

maksimal.  

• Kegiatan individual siswa 

• Kegiatan conferencing 

antara guru dan siswa 

9.    Siswa menulis draft teks yang 

direncanakannya 

a. Siswa memanfaatkan pengalamannya 

dari tahap listening, speaking dan 

reading di dalam proses writing. 

b. Siswa memperoleh kesempatan untuk 

mengekspresikan kehendak individunya 

ke dalam tulisan. 

• Terfokus pada siswa 

• Guru memberi masukan jika 

perlu. 

10.  Siswa menunjukkan draft 

tulisan kepada guru. 

a. Untuk menditeksi masalah-masalah 

penulisan secara dini. 

b. Untuk memberi pengalaman bahwa 

menulis tidak harus sekali jadi. 

c. Untuk memberi pengalaman akan 

pentingnya memperhatikan aturan 

penulisan (huruf besar, titik, koma dsb). 

• Terfokus pada siswa. 

• Guru siap memberi balikan 

bagi setiap individu. 

11.   Siswa melakukan editing 

berdasarkan balikan dari 

guru. 

a. Untuk meningkatkan kepekaan siswa 

terhadap hal-hal yang tidak boleh 

dianggap sepele dalam penulisan. 

• Terfokus pada siswa. 

• Guru memberi balikan 



 22 

b. Untuk memberi kesempatan 

memperbaiki, menambah dsb. agar hasil 

tulisan maksimal. 

c. Untuk memperoleh pengalaman dan 

ketrampilan mengedit sebuah karya. 

12.   Siswa menulis (final) draft a. Untuk menggunakan potensinya secara 

maksimal. 

b. Untuk mengembangkan rasa percaya 

diri bahwa siswa akan menghasilkan 

karya yang berterima.  

• Terfokus pada siswa. 

• Guru memberi motivasi 

secara simpatik dan 

membesarkan hati. 

13. Siswa menunjukkan draft 

akhir kepada guru. 

a. Untuk memperoleh peneguhan akan 

keberhasilannya. 

b. Untuk melihat apakah target penulisan 

yang disepakati dalam conference 

tercapai. 

• Terfokus pada siswa 

• Guru memeriksa apakah 

siswa memenuhi indikator 

yang ditetapkan 

14.   Siswa memberi ilustrasi 

gambar, menulis dengan gaya 

seni menurut seleranya . 

a. Untuk mengekspresikan potensi seni 

siswa dalam menampilkan karya 

tulisnya dengan prinsip intertekstualitas 

(memadukan tulisan dengan gambar, 

diagram dll.) agar presentable. 

 

• Terfokus pada siswa. 

15.   Siswa mempublikasikan 

tulisannya  (di papan atau 

tembok kelas yang disediakan 

untuk tujuan “publishing”) 

a. Untuk mengikis rasa malu (tidak 

percaya diri) memperlihatkan karya 

kepada orang lain. 

b. Untuk membiasakan diri berkomunikasi 

secara tertulis. 

c. Untuk membina sikap berani 

mempublikasikan karya dan menerima 

kritik dan saran. 

d. Untuk berani bersaing dan mengakui 

kelebihan orang lain. 

e. Untuk memacu semangat untuk menulis 

lebih baik di kemudian hari.  

• Terfokus pada siswa. 

• Guru memberi fasilitas papan 

tempel (misalnya soft board). 
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Contoh pengembangan perencanaan pengajaran dan pemelajaran di atas menunjukkan 

bahwa untuk mencapai standar kompetensi “mampu berkomunikasi lisan dan tulis dalam 

jenis teks procedure” diperlukan proses yang cukup panjang dan terencana dengan baik. 

Untuk memeriksa apakah standar kompetensi tersebut sudah tercapai maka penilaian 

difokuskan kepada pertanyaan “Apakah siswa sudah dapat memberi instruksi prosedural 

dalam bahasa Inggris lisan yang difahami lawan bicaranya?”  dan “Apakah siswa sudah 

mampu memberi instruksi prosedural dalam bahasa Inggris tulis yang difamahi oleh 

poembacanya?” serta “Apakah siswa dapat merespon terhadap instruksi prosedural 

bahasa Inggris baik lisan maupun tulis?”. Jika jawabannya adalah “sudah”, maka 

kompetensi komunikatif ini telah tercapai. 

 Inilah alasan yang mendasari mengapa diperlukan alokasi waktu yang cukup 

banyak untuk sebuah jenis teks. Untuk mencapai kompetensi komunikatif tertentu 

diperlukan kompetensi-kompetensi pendukung yang sarana rincinya terdapat di bagian 

lampiran dalam kurikulum. Contoh tabel-tabel di atas dapat dikembangkan lagi dengan 

variasi yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber-sumber yang dimiliki guru. Yang 

terpenting adalah pembentukan mindset bahwa guru tidak dapat menuntut siswa menulis 

sesuatu sebelum guru memberi sesuatu. Implikasinya, guru harus menjadi figur yang 

handal dalam arti ia menguasai teknik-teknik pengembangan jenis-jenis teks yang 

ditargetkan, yakni teks-teks yang akan ditemui siswa dalam kehidupan nyata. Partisipasi 

siswa dalam teks tersebut memerlukan latihan literacy, latihan komunikasi yang 

membangun life skill. 

Dapat disimpulkan bahwa pedoman pengembangan perencanaan pengajaran ini 

berorientasi kepada tercapainya kompetensi wacana, bukan hanya sub-sub kompetensi 

seperti linguistik, tindak bahasa dll. Kompetensi wacana inilah yang disebut sebagai 

kompetensi komunikatif atau communicative competence yang menjadi dasar 

pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. 
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BAB III 

EVALUASI 

 

Instruksi: 

Dalam lampiran, terdapat sebuah contoh silabus untuk satu unit pelajaran yang 

diperkirakan beralokasi waktu 14 X 40 menit. Amatilah unit silabus ini terutama 

bagaimana komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum masuk ke dalamnya. 

Perhatikan bagaimana kompetensi dasar diterjemahkan ke dalam ketrampilan mendengar, 

berbicara, membaca dan menulis. Perhatikan juga, bagaimana tiap kompetensi 

dimasukkan ke dalam silabus. Demikian juga teksnya. Terdapat teks utama (naratif) dan 

teks-teks interaksional penyertanya. Selain itu terdapat pula sejumlah pengalaman 

pembelajaran yang mungkin diberikan kepada siswa. 

Tugas Anda ialah menyusun semua unsur di atas ke dalam empat tahap 

pembelajaran dan dua siklus. Buatlah matriks sebagaimana yang terdapat dalam modul 

ini agar unsur-unsur tersebut tampak jelas masuk ke dalam empat tahap dan dua siklus. 

 

Referensi 

Hammond, J. A. Burns, H. Joyce, D. Brosnan dan L. Gerot. 1992. English for Special  

Purposes: A handbook for teachers of adult literacy. Sydney: NCELTR. 

Pusat Kurikulum. 2003. Kurikulum 2004, Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa  

Inggris. Jakarta: Depdiknas.  
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CONTOH SILABUS 
Mata pelajaran : Bahasa Inggris 

Waktu: 14 X 45 menit 
 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR JENIS 
TEKS 

CONTOH TEKS PENGALAMAN 
PEMBELAJARAN 

PENI

 
Mendengarkan 
Memahami 
wacana 
transaksional dan 
interpersonal 
ringan dan 
monolog 
berbentuk naratif 
 
Berbicara 
Mengungkapkan 
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/pernyata
an 

• Merespon 
ajakan 

 
 
 
Berbicara 
• Memberi 

informasi 
• Membuat 

pernyataan 
• Mengajak 
• Meminta 

maaf 
• Memberi 

maaf 
• Meminta jasa 
• Memberi jasa 
 

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! 

• 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 memba a boneka

• 
mpu
men
kan
mem
dini
cara
tuli

• 
mpu
berb
dini
pen
kine
mel
pen
n  

• 
mpu
men
dini
tes 
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Menulis 
Mengungkapkan 
nuansa makna 
dengan 
pengembangan 
langkah retorika 
wacana naratif 
pendek  (misalnya 
surat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membaca 
• Mengidentifik

asi langkah 
retorika 
orientation, 
complication, 
resolution 

 
 
 
Menulis 
• Menyalin 

ungkapan-
ungkapan yang 
merealisasi 
berbagai tindak 
bahasa dengan 
benar 

• Menulis 
ungkapan-
ungkapan untuk 
merealisasi tindak 
bahasa 

 
 
B. Linguistik 
• Mengidentifik

asi Simple Past 
Tense 

• Mengidentifik
asi Present Perfect

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surat 
permintaan 

 
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. “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 

boleh membawa boneka 
beruang) 

• Melakukan shared 
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
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asi Present Perfect 
Continuous Tense 

• Mengidentifik
asi Future Tense 

• Mengidentifik
asi makna gagasan 

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

 
C. Sosiokultural 
• Mengidentifik

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

• Memahami 
ceritera tradisional 
budaya Inggris 

• Menggunakan 
ungkapan-
ungkapan di atas 
dalam konteks 
dengan benar 

• Menggunakan 
ungkapan untuk 
meminta / 
memberi maaf 
sesuai konteks

maaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surat 
memberi 

maaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percakapan 
transaksiona

l 
 
 
 
 
 

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. 
 

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 

 

(kakek/nenek, ayah/ibu, 
siswa dan saudaranya) 

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

• Mengidentifikasi benda-
benda yang ada di rumah 
keluarga Bear 

• Membicarakan menu 
makan pagi keluarga siswa  

• Menggelar drama pendek 
sesuai ceritera Goldilocks 
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sesuai konteks 
 

D. Strategi 
• Mengulangi 

ucapan yang dirasa 
salah 

• Merespon 
secara verbal 
ketika orang 
berbicara 

• Meminta 
tolong jika 
kesulitan 

 
E. Wacana 

• Mengidentifik
asi fungsi 
ungkapan 
pembentuk wacana 
seperti once upon 
a time. 

• Mengidentifik
asi fungsi kata 
sambung: and, but, 
so. 

 
F. Sikap 

• Merespon 
wacana dengan 
berbagai cara 

 
 
 
 
 
 
 

Percakapan 
interpersona

l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lagu 

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? 
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 
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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) 
 

 
 
 

 


