
Pak Bei 16

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Tujuan Instruksional

Berbicara: Menceritakan ulang kejadian yang menimpa Pak Bei  
Mendengar: Mencari informasi detail  
Tata Bahasa: Kata sifat majemuk dan penggunaannya dalam kalimat 

Kegiatan

1. Situasi
5 menit. Tanya siswa apapah rencana mereka pernah batal oleh karena cuaca buruk. Pancing 
kata-kata berikut: hujan, hujan deras, basah. 

2. Pemahaman 
20 menit. Tulis pertanyaan berikut di papan tulis dan minta siswa mencari jawabannya dalam 
rekaman yang akan mereka simak:
Siapa yang bicara?, Di mana mereka?, Pak Bei mau ke mana?, Bagaimana cuaca saat itu?
Putar rekaman PB16-01 satu kali.
Sesudah siswa menjawab, tulis pertanyaan yang berikut sebelum putar rekaman lagi:

a. Apa yang harus Pak Bei lakukan pada jam sembilan?
b. Masalah apa yang sedang dihadapi Pak Bei?
c. Usul apa yang diberikan oleh Bu Bei?
d. Apakah Pak Bei menerima usul tersebut?
e. Apa yang terjadi ketika Pak Bei sudah tiba di kantor?

Putar rekaman PB16-01 lagi. Kemudian minta siswa menjawab pertanyaan di atas. Bagikan 
kartun PB16 dan sambil membaca lampiran, putar rekaman Pak Bei 16 untuk ketiga kalinya agar 
mereka memeriksa jawaban mereka. Minta mereka membandingkan jawaban mereka dengan 
teman di sebelahnya.  Periksa jawaban mereka.
Lalu putar rekaman PB16-01 untuk keempat kali dan suruh siswa mengerjakan Kegiatan 4. 

3. Berbicara
5 menit. Suruh siswa mengerjakan Kegiatan 4. Mereka harus menceritakan kembali kisah Pak Bei 
kepada teman sekelas dengan menggunakan kata mereka sendiri.

4. Tata Bahasa: Kata Majemuk
15 menit. Berpasangan. Kegiatan 6. Suruh siswa untuk membaca kata majemuk, arti dan contoh 
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kalimatnya.  Setelah itu minta mereka untuk bekerja berpasangan membuat kalimat mereka 
sendiri dengan menggunakan kata majemuk basah kuyup, kering kerontang, kusut masai, kelap 
kelip, terang benderang, gelap gulita, kacau balau, kaya raya, dan hancur lebur. Bantulah kalau 
ada pertanyaan.

5 Pekerjaan Rumah
Suruh siswa untuk mengerjakan PR di rumah.  
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