
Pak Bei 18

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Tujuan Instruksional

Berbicara: Dialog yang menggunakan partikel kok. Mendiskusikan bagaimana bisa berpi-
dato yang tidak membosankan. Berpidato tentang pelajaran bahasa Indonesia.

Membaca: Membaca ekstensif
Menulis: Karangan eksposisi
Bahasa: Partikel kok

Kegiatan

1. Situasi

5 menit. Bagikan PB18-LK1 kepada setiap siswa. Minta mereka membaca kalimat yang ada 
kemudian menuliskan satu kalimat untuk meneruskan cerita yang ada dalam lampiran tersebut. 
Beri waktu 30 detik untuk menulis kemudian minta mereka mengoper lembar kerja mereka ke 
teman yang ada di sebelah kanan mereka. Lakukan prosedur yang sama dengan cara 
meneruskan cerita yang ada pada lembar kerja tersebut. Lakukan kegiatan tersebut selama 5 kali.
Setelah itu kembalikan lembar kerja kepada pemiliknya dan biarkan mereka membacanya 
sejenak.  Apakah cerita itu menarik?  Kalau tidak, mengapa?  

2. Pemahaman 

15 menit. Kegiatan 1: Dalam kelompok yang terdiri dari 3 siswa, suruh siswa untuk membaca 
komik tersebut sesuai dengan peran yang ada (Pak Bei, Bu Bei, & pembicara). Kemudian, minta 
mereka menceritakannya kembali dalam bentuk karangan eksposisi dengan menggunakan 
kosakata yang telah tersedia. Berikan pertanyaan berikut (Kegiatan 2) untuk membantu mereka.

1. Pak Bei mau pergi ke mana?
2. Apa yang akan dilakukan Pak Bei di sana?
3. Apa yang dipikirkan Pak Bei?
4. Mengapa hampir semua pendengar pulang?
5. Apa yang dikatakan oleh pembicara kepada Pak Bei?
6. Mengapa Pak Bei tetap tinggal di tempat tersebut?

3. Bahasa & Budaya

20 menit. Suruh siswa membaca Kegiatan 3 dan jelaskan pemakaian partikel kok. Setelah itu 
minta mereka untuk mengerjakan Latihan 1 & 2, lalu suruh mereka buat kalimat sendiri dengan 
menggunakan kok. 
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4. Percakapan

15 menit. Bila masih ada waktu, suruh siswa mengerjakan Kegiatan 4. Tanya kepada siswa, 
bagaimana bisa membuat pidato yang tidak membosankan. Tulis ide mereka di papan tulis. 
Dengan berpasangan, seorang siswa berpidato dan yang lain menilainya berdasarkan ide yang 
tertulis di papan.  Lalu siswa kedua berpidato dan yang pertama menilainya.
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