UKBM Man-3.3/4.3/1/3-5

几月几号？
jiyuejihao

1.

Indentitas
a. Nama Mata Pelajaran
b. Semester
c. Kompetensi Dasar

: Bahasa Mandrin
:1
: 3.3 & 4.3

3.3 Mengidentifkasi nama hari, tanggal, bulan, tahun, jam,
waktu dalam tindak tutur memberi dan meminta
informasi sesuai konteks penggunaannya dengan
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur
kebahasaan dari teks interaksi transaksional lisan dan
tulis.
4.3 Mendemonstrasi kan tindak tutur berupa teks interaksi
transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan
memberi dan meminta informasi terkait dengan nama
hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dengan memperhatikan
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang
benar dan sesuai dengan konteks.

d. Materi Pokok
: Angka
e. Alokasi Waktu
: 3 x 3 JP
f. Tujuan Pembelajaran:
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Melalui proses pembelajaran berbasis learning by
experience ini kalian akan mempelajari pengucapan dan
penulisan nama hari, tanggal, bulan, tahun, jam dan waktu
dalam bahasa Mandarin sehingga kalian bisa
mendemostrasikan tindak tutur berupa teks interaksi
transaksional lisan dan tulis yang pendek dan sederhana
yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi
terkait dengan nama hari, tanggal, bulan, tahun, jam dan
waktu), dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur
teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai
dengan konteks. Diharapkan melalui kegiatan tersebut
kalian terampil berkomunikasi,bekerjasama, berpikir kritis,
kreatif, dan paham mengenai kompetensi yangharus
kalian kuasai sebagai realisasi dari kecakapan hidup abad
21, literasi, dan PPK

g. Materi Pembelajaran
 Keterangan Waktu
 Pengucapan nama hari, tanggal, bulan dan tahun
 Penulisan Angka nama hari, tanggal, bulan dan tahun

Cermati peta
konsep di bawah
ini yaa...

UKBM-BAHASA MANDARIN @2017| 2

UKBM Man-3.3/4.3/1/3-5

2.

Peta Konsep

Keterangan waktu

NAMA HARI

TANGGAL

BULAN

TAHUN

Mendemonstrasikan
Tindak Tutur

Mendemonstrasikan
Tindak Tutur

3.

Kegiatan Pembelajaran
a. Pendahuluan
Sebelum Kalian memulai untuk mengikuti kegiatan belajar ini, pastikan Kalian
masih mengingat pelajaran mengenai pelafalan dan penulisan ANGKA. Coba
Kalian ingat dan pahami kembali materi tersebut melalui pertanyaanpertanyaan berikut!
1. Bagaimana melafalkan suku bunyi kata mengenai angka dalam bahasa
Mandarin?
2. Bagaimana menuliskan aksara Han tentang angka , baik guratan dan
urutan guratan?
Setelah Kalian sudah bisa menjawab pertanyaan di atas, silahkan dilanjutkan
ke kegiatan belajar berikut. Apabila belum paham, mintalah pada teman atau
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guru kalian untuk membimbing kembali terkait materi mengenai Angka
tersebut di atas.

Kalian pasti sudah pernah melihat atau membaca penulisan nama hari,
tanggal, bulan dan tahun dalam kalender atau media media yang
mencantumkan keterangan waktu seperti koran, majalah dan lain lain.

Naah coba tuliskan angka-angka tersebut di kolom berikut.

Bisakah kalian menuliskan keterangan waktu tersebut? Bagaimana menurut
kalian, susah atau mudah? Naah, silahkan kalian lanjutkan kegiatan
pembelajaran ini. Setelah ini pasti Kalian bisa menyebutkan, membaca, dan
menuliskan angka angka dalam bahasa Mandarin.

b. Kegiatan Inti
1. Petunjuk Umum UKB
a)

Melalui UKBM ini Kalian akan mempelajari pengucapan dan penulisan
nama hari, tanggal, bulan dan tahun dalam bahasa Mandarin Mandarin
sehingga kalian mampu mempraktikkan tindak tutur berupa teks
interaksi transaksional lisan dan tulis yang pendek dan sederhana,
melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari,
tanggal, bulan dan tahun). Di samping itu, Kalian juga akan terlatih
berkomunikasi dalam bahasa Mandarin dengan baik. Aktivitas
berpikir yang akan Kalian latihkan dalam UKBM ini adalah menganalisis
pola dasar kontekstual terkait tema keterangan waktu. Untuk itu, Kalian
harus belajar dengan sabar dan tekun sehingga Kalian bisa tahu, mau,
dan mampu melakukan aktifitas berpikir tinggi tersebut melalui
belajar Bahasa Mandari ini.
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b)

Baca dan pahami materi pada buku :
▪ Euis Ratih Sekarsari, Dian agustina, Linda 2012 Jianxue hanyu 2 Hal
43 – 57 dan hal 90 - 97
▪ Dilah kencono, Adi Kristina, Gaoji Hanyu. 2011.. Bandung: Grafindo
Media Pratama Hal 70.
Kalian juga bisa membaca buku lain yang sekiranya berkaitan dengan
yang kalian pelajari sekarang. Untuk menambah wawasan, kalian bisa
mencarinya di internet.
Kerjakan UKBM ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada
bagian yang telah disediakan. Kalian bisa bekerja sendiri, namun akan
lebih baik apabila bekerjasama dengan teman lain sekaligus berlatih
untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik.

c)

2) Kegiatan Belajar
Jika kalian sudah memahami apa yang harus kalian lakukan dalam
pembelajaran ini, selanjutnya ikuti kegiatan belajar berikut dengan
penuhsemangat, pantang menyerah, dan kreatif !!!!
Pada kegiatan pendahuluan kalian sudah menuliskan keterangan waktu
dalam bahasa Mandarin. Di kegiatan inti, Kalian pasti mempelajari
pembelajaran tentang angka dari buku buku yang sudah diinformasikan.
Ini adalah bekal Kalian untuk mengikuti kegiatan belajar berikutnya. Maka
dari itu, kalian harus tetap semangat, pantang menyerah, kalau perlu
angka tersebut kalian pajang di setiap sudut di mana kalian bisa selalu
membaca sehingga selalu ingat sehingga kalian bisa menghafal angka
angka tersebut dengan mudah.

Ayo……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh
kesabaran dan konsentrasi !!!

星期二
三十五

WU

十四号

二零一七
年
jiushisan
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KEGIATAN BELAJAR 1

Pada kegiatan belajar 1 ini Kalian mempelajari penulisan tahun, tanggal,
bulan, tanggal dan nama hari dalam bahasa Mandarin.

Tahun ......... 年

1. 1986

=

2. 1989

=

3. 2001

=

4. 2010

=

5. 2017

=

Bulan ......... 月

1. Februari

=

2. April

=

3. Juli

=

4. oktober

=

5. Desember

=

Tanggal ......... 号/日

1. Tanggal 8

=

2. Tanggal 17

=
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3. Tanggal 20

=

4. Tanggal 26

=

5. Tanggal 31

=

Hari 星期 .........

1. hari Senin

=

2. hari Rabu

=

3. hari Kamis

=

4. hari Sabtu

=

5. hari minggu

=

......... 年......... 月 ......... 号/日

1. Hari Senin tanggal 15

=

2. Hari Jumat tanggal 27 Februari

=

3. Tanggal 21 April 1945

=

4. Tanggal 30 September 2014

=

5. Hari Minggu 23 Desember 2017

=

星期 .........

Sekarang kalian pasti sudah mahir menuliskan tahun, bulan, tanggal dan hari
dalam bahasa Han. Sekarang kalian lengkapi latihan berikut dengan bahasa
Indonesia
1.

二零一三年 五月

= ___________

2.

二零一七年 十一月

= ___________

3.

十一月 十八日

= ___________

4.

十月 二 十八日

= ___________
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5.

三十日 星期二

= ___________

6.

十九 日星期四

= ___________

7.

二零零五年 九月 二十五 日

= ___________

8.

二零一二年 八 月 十七 日

= ___________

9.

二零零零年 二 月 十六 日星期 一

= ___________

10.

二零一无年 十二 月 二十六 日星期 天 = ___________

Sudahkah kalian kuasai semua nama hati, bulan, tanggal dan tahun dalam
bahasa Mandarin? Untuk lebih memahami, coba kalian menonton video di
link di bawah ini.
Perhatikan cara pengucapannya!

Untuk lebih memahami mengenai materi mengenai
Angka Kalian bisa Klik di sini yaaa....
https://www.youtube.com/watch?v=5x4saRLG6xY
https://www.youtube.com/watch?v=rBzrRxq_HCE

https://www.youtube.com/watch?v=Ci102edDH14
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KEGIATAN BELAJAR 2

Pada kegiatan belajar 1, kalian sudah mempelajari bagaimana membaca dan
menulis penulisan hari, tanggal, bulan dan tahun. Pada kegiatan belajar 2 ini
kalian akan mengembangkan keterampilan membuat kalimat yang berkaitan
dengan keterangan waktu. Terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam
Bahasa Mandarin.

1.

Kami pergi ke Cina tanggal 25 November 2017.

2.

Apakah tanggal hari Sabtu 8 Desember kamu melihat temannya Iman?

3.

Murid murid pulang pada hari Rabu.

4.

Pada hari apa kamu tidak gembira?

5.

Kami mengenal mereka hari minggu tanggal 17 Desember 2017

6.

Gurunya Mari tinggal di jalan Kemanggisan no 7 tahun 2011.

7.

Hari apa tanggal berapa kamu pergi ke Amerika?

8.

Bulan apa kamu berada di Jepang?

9.

Apakah kamu tahu sekarang tanggal berapa ?

10.

Ibuku hari Minggu tanggal 10 Agustus pulang kembali ke Inggris

Sekarang kembangkan kemampuan kalian dalam memahami kalimat dalam
bahasa Mandarin. Terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam Bahasa
Indonesia.
1.

我们 星期 三 二十七日 不 在 家。

2.

他们 星期天 去PURI 商场
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3.

你 几月几日 在 中国?

4.

你们 知道她什么时候 认识他们？

5.

玛丽 二零一七年五月 六日不去日本 吗？

6.

妈妈星期 天不 看哥哥

7.

二零零五 年你 住在哪 儿？

8.

二零一四年 九月 五日 星期三 印尼人 都 回印尼

Ayooo...Siap untuk
kegiatan berikutnya
yaa....
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KEGIATAN BELAJAR 3

Pada kegiatan belajar 1 dan 2, kalian sudah mempelajari bagaimana
membaca dan menulis nama hari, tanggal, bulan dan tahun dalam aksara
Han. Pada kegiatan belajar 3 ini kalian akan mengembangkan keterampilan
berkomunikasi mengenai memberi dan meminta informasi terkait dengan
nama hari, tanggal, bulan, tahun. Sekarang coba pelajari percakapan berikut
ini.

李芳
王兰
李芳
王兰

王兰，你要去中国 吗？
是啊. 我要去中国。
你 什么时候要去中国？
十一月二十八号

李芳
玛丽

玛丽， 今天 几号？
今天 十五号。

大卫
玛丽
大卫
玛丽

玛丽，你爸爸 星期几 回 印尼？
我爸爸 星期六 要回印尼。
星期六 几号？
三十一号

Bagaimana?? Tentunya tidak sulit buat kalian menguasai percakapan di atas.
Sekarang coba kalian mendemonstrasikan dengan teman sebangku,
kemudian kepada gurumu untuk dinilai ketepatan jawabannya. Jika
pelafalanmu kurang tepat,maka mencobalah mengulang untuk menirukan
lagi, atau minta petunjuk pada gurukalian. Dan jika pelafalan kalian sudah
dinilai benar, maka lanjutkan pada kegiatan di bawah ini.
Cari informasi mengenai jati diri temanmu dengan menggunakan pertanyaan
yang kalian pelajari di contoh percakapan.
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Setelah kalian bisa menirukan tindak tutur, kalian harus berusaha lebih keras
dan kreatif lagi agar kalian lebih hebat lagi. Pada kegiatan belajar 2, kalian
juga bisa menguji pengetahuan kalian dalam tindak tutur mengenai jati diri
secara tertulis. Lengkapi percakapan ini.

Semangat!

Terus
Berlatih!

Percakapan

Untuk lebih memahami memudahkan kalian membuat percakapan, coba
kalian menonton video di link di bawah ini.
Perhatikan cara pengucapannya!

Yuuk Cermati link di bawah ini...

https://www.youtube.com/watch?v=Ci102edDH14
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c. Penutup
Yuk... Refleksikan
diri kalian......

Setelah kalian belajar secara bertahap dan berlanjut melalui kegiatan
belajar 1, 2, dan 3, isilah Tabel berikut untuk mengukur diri kalian
terhadap materi yang telah kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait
dengan penguasaan materi pada UKBM ini.
Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi
No

Pertanyaan

1.

Dapatkah kalian menyebutkan nama hari, tanggal, bulan,
tahun dengan lafal yang tepat?
Dapatkah kalian membaca nama hari, tanggal, bulan,
tahun dengan lafal yang tepat dalam aksara Han?
Dapatkah kalian menuliskan nama hari, tanggal, bulan,
tahun dalam aksara Han dengan guratan yang tepat?
Dapatkah kalian mendemonstrasikan percakapan
memberi dan meminta informasi terkait dengan nama
hari, tanggal, bulan, tahun?
Dapatkah kalian menggunakan tindak tutur memberi dan
meminta informasi terkait dengan nama hari, tanggal,
bulan, tahun dalam kehidupan sehari hari?

2.
3.
4.
5.

Ya

Tidak
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