
Pak Bei 12

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Tujuan Instruksional

Berbicara: Menceritakan pengalaman pribadi dengan kata penghubung waktu
Menulis: Menulis cerita pendek dengan kata penghubung waktu
Budaya: Malam Jumat Kliwon
Bahasa: Kata penghubung waktu; Istilah teman

Kegiatan

Situasi

5 menit. Beri siswa beberapa foto/gambar dengan situasi yang sering menakuti orang (laba-
laba,  ular,  malam gelap,  pencuri,  etc.).  Tanyakan  kepada  siswa  hal  apa  saja  yang  membuat
mereka  takut?  Tempat  angker  mana  yang  mereka  ketahui?  Apakah  mereka  pernah  pergi  ke
tempat yang angker? Apa yang mereka rasakan, pikirkan dan lakukan ketika mereka berada di
sana? 

Pemahaman 

20 menit  Beritahu kepada mahasiswa bahwa dalam slide yang akan mereka lihat,  Pak Bei
sedang berjalan sendirian pada malam hari. Tayangkan PB12.pptx atau PB12.key slide demi slide.
Berhentilah  sejenak  pada  tiap slide  yang  kosong (tidak  ada dialog)  dan  berikan  kesempatan
kepada para siswa untuk menebak:

a. Apa yang sedang dipikirkan oleh Pak Bei?

b. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? 

Jawaban boleh  bervariasi.  Lanjutkan  dengan slide  berikutnya yang  lengkap dengan dialog
yang sebenarnya. Setelah itu tanyakan pertanyaan berikut (Kegiatan 3): 

a. Menurut Anda, Pak Bei sedang berada di mana?

b. Apa yang dia rasakan?  

c. Mengapa Pak Bei mengikuti/mengejar orang tersebut?

d. Mengapa orang tersebut lari?

e. Kesalahpahaman apa yang terjadi?

Setelah itu, suruh siswa mengerjakan Kegiatan 2 dan 3. 
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Kegiatan 4: Percakapan

10 menit. Tulis di papan mempercepat angkah dan kehabisan napas. Tanya: Siapa dalam cerita
itu  yang  mempercepat  langkah?  Mengapa? Siapa  yang  kehabisan  napas?  Setelah  itu,  suruh
mahasiswa berpasangan untuk menceritakan ulang kisah Pak Bei  dengan menggunakan kata
lalu/kemudian, setelah itu, suatu malam, dan akhirnya. 

Bahasa & Budaya

5 menit. Jelaskan istilah  teman. Dalam konteks itu Anda boleh juga memperkenalkan istilah
kawan  dan  sahabat.  Jelaskan  perbedaan  antara  sahabat (friend),  dan  teman (companion,
comrade, buddy, friend). Dalam bahasa Inggris, kata  friend hanya merujuk kepada teman dekat
(sahabat)  sementara  teman  mempunyai  arti:  “orang  yang  bersama-sama  bekerja  (berbuat,
berjalan); lawan (bercakap-cakap)”, dan “yang menjadi pelengkap (pasangan) atau yang dipakai
(dimakan dsb) bersama-sama”. Misalnya: teman nasi. Kalau punya hubungan Internet di ruangan
kelas, cari “teman nasi” di Google dan lalu klik di “images”. Dalam konteks episode Pak Bei ini,
biar ada teman dapat diterjemahkan dengan so that I don't have to walk alone.

Percakapan

10  menit.  Suruh  siswa  mengerjakan  Kegiatan  6.  Setelah  itu  suruh  mereka  membicarakan
sesuatu yang menakutkan dengan pasangannya. 
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