
Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 1Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 












































Paket 13

PRAKTIK PEMBELAJARAN
MENDENGARKAN-BERBICARA DI MI

Pendahuluan



Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 2Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 











 
 


 
 


 









 


 
 


 


 
 


 
 
 
 
 

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan



Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 3Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 


   

   




 

















 











   





 



 


 











  









  


 


  









  























Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 4Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 














 







































































Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 5Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 






 
 





 




    


 
 



 





      


 





Lembar Kegiatan 13.1A



Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 6Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 


















 

 

 

 

 


 





 


 




 


 


 





 
 


Lembar Kegiatan 13.1B



Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 7Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 






























 



 












Uraian Materi 13.2



Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 8Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 

 



 




























 



 













 




























 



 












Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 9Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 



 










 



 


 





 



 





 


 




 









 



 






 



 
















Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 10Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 



 

























 



 
















 



















 



 


















Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 11Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 



 















 



 





 


 




 






 


 







 



 





 



 




 












 







 








Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 12Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 



 



 









 



 




 






 



 





 








 


 









 













 









 


 




Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 13Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 











 




 



 







































 











 




 



 







































Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 14Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 


















































Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 15Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 


















































Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 16Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 











































 







Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 17Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 

        


 






 








 







 





 




















Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

13 - 18Paket 13 Praktik Pembelajaran Mendengarkan-Berbicara di MI



 





























 

  

PRAKTIK  PEMBELAJARAN 
MENDENGARKAN-BERBICARA 

DI MI

Waktu 150 menit



Kompetensi Dasar 











 Setelah mengikuti perkuliahan ini, 

mahasiswa dan mahasiswi dapat:

 mengidentifikasi KD-KD mendengarkan-
berbicara secara benar;

 menemukan hal-hal yang perlu 
diperhatikan dalam pembelajaran 
mendengarkan-berbicara;




 mengembangkan RPP dengan KD 

mendengarkan-berbicara secara benar;
 melaksanakan pembelajaran 

mendengarkan-berbicara secara benar 
melalui praktik mengajar;

 memperbaiki RPP pembelajaran
mendengarkan berbicara berdasarkan hasil
refleksi, masukan sejawat, dan masukan
dosen.



Tahapan Perkuliahan

 Pengantar 15’
 Diskusi Kelompok 20’
 Presentasi hasil diskusi 10’
 Penguatan dosen 5’
 Penyusunan RPP 30’
 Praktik mengajar 50’
 Refleksi praktik mengajar 10’
 Refleksi perkuliahan 5’
 Tindak lanjut 5’



Diskusi Kelompok (20’)

 Secara paralel, kelompok-kelompok 
melaksanakan diskusi dengan topik:

 Kompetensi dasar mendengarkan-
berbicara

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
pembelajaran menyimak-berbicara

 Lihat LK 13.1A



Lembar PowerPoint 13.3
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Presentasi (10’)

Perwakilan kelompok 
melaporkan hasil diskusi



Penguatan (5’)

Keterampilan mendengarkan yang bersifat 
reseptif dan berbicara bersifat produktif, idealnya 
dalam pembelajarannya dipadukan. Pemaduan 
itu akan menjadikan kedua keterampilan itu lebih 
realistis sesuai dengan kenyataan dalam 
penggunaan bahasa sehari-hari.



 Memang ada keterampilan mendengarkan yang 
tidak menuntut adanya keterampilan berbicara 
sebagai responsnya, misalnya mendengarkan 
khotbah. 

 Akan tetapi berbeda halnya dengan keterampilan 
berdiskusi, berdialog, bertanya jawab, dan 
sejenisnya. 

 Menyampaikan pesan yang diterima melalui
telepon sesuai dengan isi pesan (Kelas 4), jelas-jelas 
mendengarkan dan berbicara sekaligus. 

 Oleh karena itu, sedapat mungkin keterampilan 
mendengarkan dan berbicara dalam 
pembelajarannya dipadukan bila secara nyata 
kedua keterampilan itu menuntut demikian



 KD-KD mendengarkan dan berbicara, misalnya 
mendengarkan-berbicara estetik dapat berupa
percakapan tentang sastra, bercerita, dan teater
pembaca. Percakapan tentang sastra dapat
dilakukan setelah siswa-siswi membaca atau
mendengarkan karya sastra. 

 Bercerita (mendongeng) adalah kegiatan yang 
sangat bermanfaat. Kegiatan ini sangat
menyenangkan dan sekaligus merangsang
imajinasi anak. Langkah-langkah dapat bercerita
adalah memilih cerita, mempersiapkan diri untuk
bercerita, menambah peraga, dan menyampaikan
cerita



 Kegiatan berbicara bertujuan dapat berupa
laporan lisan, wawancara, atau debat. 

 Dalam laporan lisan, siswa-siswi dapat
diminta untuk memberikan informasi topik
tertentu atau melaporkan hasil membaca
buku. 

 Langkah-langkah pembelajarannya adalah
memilih topik, mencari dan menyusun
informasi, membuat peraga, dan
mempresentasikan



Menyusun RPP

Yang perlu dicermati dalam menyusun/ 
mengembangkan/menelaah RPP adalah 
(a) ketepatan pejabaran KD menjadi 
indikator, (b) ketepatan pemilihan bahan 
ajar, (c) ketepatan pemilihan 
media/sumber belajar, (d) ketepatan 
pengembangan kegiatan pembelajaran, 
dan (e) ketepatan instrumen asesmen dan 
prosedur pelaksanannya. 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan

 Bahan ajar berupa teks untuk diperdengarkan 
(jangan sampai disediakan teks yang bisa dibaca 
siswa, agar tidak bergeser menjadi membaca), 

 Cara penyajian bahan ajar mendengarkan 
direkam untuk diperdengarkan atau paling tidak 
disediakan teks untuk dibacakan oleh guru, 

 Aktivitas pembelajaran mengondisikan siswa 
mengembangkan keterampilan mendengarkan-
berbicara, dan 

 Asesmen pembelajaran benar-benar mampu 
mengungkap kompetensi mendengarkan-
berbicara siswa



Dukungan Penelitian

Efektivitas strategi pemetaan pikiran yang 
dilakukan oleh Pagesa (2007) telah berhasil
meningkatkan kemampuan berbicaranya dengan
melalui beberapa tahapan, yaitu (1) 
mengumpulkan bahan pembicaraan, (2) membuat
kerangka pembicaraan, (3) menguraikan secara 
spesifik kerangka pembicaraan, (4) mengkreasikan
kerangka pembicaraan, dan (5) berbicara secara 
akurat, relevan, terstruktur, terurut, jelas, paham
dengan isi pembicaraan, relatif nyaring, dan efektif



Menyusun RPP (30’)

 Setiap kelompok menyusun RPP 
pembelajaran mendengarkan-
berbicara

 Lihat LK 13.1B



Praktik Mengajar (50’)

 Mahasiswa-mahasiswi melaksanakan praktik 
mengajar pembelajaran mendengarkan-
berbicara. Salah seorang mahasiswa/ 
mahasiswi menjadi guru model, mahasiswa
yang lain menjadi siswa dan sebagian yang 
lain menjadi pengamat. 

 Pengamat melakukan pengamatan dengan
menggunakan lembar pengamatan.



Refleksi Praktik Mengajar (10’)

 Mahasiswa melakukan refleksi
praktik mengajar dan dosen
memberikan komentar/catatan 
pada akhir praktik mengajar



Refleksi Perkuliahan dan Tindak
Lanjut (10’)

 Mahasiswa- mahasiswi melakukan refleksi 
tentang perkuliahan hari ini.

 Mahasiswa-mahasiswi memperbaiki RPP 
keterampilan mendengarkan-berbicara yang 
telah dibuat berdasarkan refleksi diri, 
masukan dari teman-teman, dan masukan
dosen. 

 Mahasiswa-mahasiswi menyiapkan bahan-
bahan untuk menyusun RPP membaca-
menulis yang akan dibahas pada Paket 14.
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Lembar Penilaian 13.4
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Instrumen Penilaian 
Pelaksanaan Pembelajaran Mendengarkan Berbicara

 

Nama Mahasiswa : 
Mata Pelajaran :
Kelas :
Waktu dan tanggal :
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