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1. Identitas  
a. Nama Mata Pelajaran : Bahasa Mandarin 
b. Semester   : 1 
c. Kompetensi Dasar  : 3.1 & 4.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Indikator Pencapaian Kompetensi :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.1 Mendemonstrasikan tindak tutur  menyapa, berpamitan, mengucapkan 
terimakasih, dan meminta  maaf, serta bagaimana meresponnya sesuai dengan 
konteks penggunaannya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan pada teks interaksi interpersonal lisan dan tulis.  
 
4.1 Mempraktikkan tindak tutur berbentuk teks interaksi interpersonal lisan dan 
tulis sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan 
terimakasih, dan meminta maaf, dan meresponnya dengan memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks dengan 
memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar 
dan sesuai konteks. 
 
 

3.6.1 Mengidentifikasi ujaran yang di dengar 

3.6.2 Menanyakan pelafalan yang tidak dipahami. 

3.6.3 Menanyakan ujaran tentang menyapa , berpamitan , mengucapkan 

terimakasih,memeberi instruksi dan memperkenalkan diri. 

3.6.4 Menaya /  menjawab pertanyaan sesuai dengan konteks. 

3.6.5 Mencocokkan gambar dengan ujaran tentang identitas diri. 

4.6.1 Menentukan informasi umum tentang identitas diri. 

4.6.2 Memperkenalkan diri dan orang lain berdasarkan kata kunci 

4.6.3 Menuliskan ujaran dengan Hanyu pinyin (汉语拼音) yang tepat. 

4.6.4 Menyusun kalimat menjadi wacana. 

 

个人信息 
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e. Materi Pokok   : 个人信息 ( Identitas Diri ) 

f. Anak Tema   : pelafalan hanyu pinyin 汉语拼音 
g. Alokasi Waktu  : 2 Pertemuan ( @135 menit) 
h. Pertemuan ke   : 1 & 2 
i. Tujuan Pembelajaran :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j. Materi Pembelajaran    
Agar konsep dan teori yang akan Kalian pelajari pada UKBM ini dapat Kalian 
kuasai dengan baik, maka terlebih dahulu bacalah Buku Teks Pelajaran (BTP) 
berikut:  
(1) Tim Penyusun Buku Bahasa Mandarin SMA. 2010. Buku Pelajaran Bahasa 

Mandarin “跟我学习汉语” . Jakarta: 国家汉办. Hal 6-15. 

(2) Hj.Nazlah Nur Dina,SP,7 Juli 2012. 我爱学韩语 saya suka belajar bahasa 
Mandarin. Malang: Hal 2 – 14. 

dan buku lain yang sekiranya Kalian temukan berkaitan dengan materi identitas 

diri (ge ren xin xi / 个人信息), untuk keperluan ini Kalian boleh mencarinya di 
internet. 

 

2. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pendahuluan  
 
Sebelum Kalian memulai untuk mengikuti kegiatan belajar ini, pastikan Kalian 
sudah memahami tentang3 aspek 声母，韵母，声调 . Coba Kalian ingat dan 
pahami kembali materi tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan berikut! 
1. Bagaimana cara menyebutkan huruf-huruf ini b,d,t ,p?  
2. Intonasi / 声调 di dalam bahasa Mandarin ada berapa? 

 
Setelah Kalian sudah bisa menjawab pertanyaan di atas, silahkan dilanjutkan ke 
kegiatan belajar berikut. Apabila belum paham, mintalah pada teman atau guru 
Kalian untuk membimbing kembali terkait materi perkenalan diri sendiri.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Melalui model Discovery dan Project Based Learning dengan metode diskusi, kerja 

kelompok, tanya jawab, penugasan, dan presentasi, Kalian dituntut mampu 

menganalisis identitas diri (ge ren xin xi / 个人信息) pada teks transaksional lisan 

dan tulis untuk menghasilkan wacana pendek dan sederhana mengenai identitas 

diri (ge ren xin xi / 个人信息) dan dapat melaporkan hasilnya melalui presentasi, 

sehingga Kalian dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang Kalian 

anut melalui belajar Bahasa Mandarin, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan 

bertanggungjawab sebagai karakter positif serta dapat mengembangkan budaya 

literasi,  kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi 

(4C).  

Beberapa istilah penting 

 
 你好 : apakabar… 
 早上好 : selamat pagi 
 我   : saya 
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Perhatikan gambar berikut yaaa!!  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sebelum Kalian menjawab pertanyaan di atas, manfaatkan pengetahuan dan 
keterampilan yang sudah Kalian miliki untuk menemukan kosakata dan pola 
kalimat yang belum diketahui dalam pertanyaan diatas. Jika Kalian merasa masih 
kesulitan juga, coba ikuti pertanyaan berikut agar pikiran Kalian tertuntun dengan 
baik! 
1) Bagaimana Kalian menyapa seseorang,memperkenalkan diri dalam bahasa 

Mandarin? 
2) Apakah ada persamaan atau kemiripan menyapa ,mengenalkan diri tersebut 

dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia? 
3) Apa yang Kalian temukan dari persamaan pengucapannya tersebut?  

 

Nahhh, bagaimana? Sudah ada bayangan untuk hal yang akan kita 
pelajari kali ini?  Yukkk kita lanjutkan belajarnya! 

 

b. Kegiatan Inti 
1) Petunjuk Umum UKBM 

a) Melalui UKBM ini Kalian akan menemukan kosakata baru dalam 
menyapa,member salam  di sekitar kalian dalam bahasa Mandarin, dan 
kalian akan mampu melaporkan hasilnya melalui presentasi sehingga 
Kalian akan terlatih berkomunikasi dalam bahasaMandarin dengan 
baik. Aktivitas berpikir yang akan Kalian latihkan dalam UKBM ini 
adalah menganalisis pola dasar kontekstual terkait tema Identitas Diri, 
dan menghasilkan wacana dengan tema perkenlana diri dalam 
Identitas Diri menggunakan pelafalan hanyu pinyin,shengdiao yang 
benar . Untuk itu, Kalian harus belajar dengan sabar dan tekun 
sehingga Kalian bisa tahu, mau, dan mampu melakukan aktifitas 
berpikir tinggi tersebut melalui belajar Bahasa Mandarin ini.  
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Contoh 

Kegiatan Belajar 1 

1. hanyupinyin/ 汉语拼音。 

2. wenhou / 问候。 

Pola Kalimat 

b) Baca dan pahami materi pada buku : 
 Tim Penyusun Buku Bahasa Mandarin SMA. 2010. Buku Pelajaran 

Bahasa Mandarin “跟我学习汉语” . Jakarta: 国家汉办. Hal 6-15. 

 Hj.Nazlah Nur Dina,SP,7 Juli 2012. 我爱学韩语 saya suka belajar 

bahasa Mandarin. Malang: Hal 2 – 14. 
 dan buku lain yang sekiranya Kalian temukan berkaitan dengan 

materi 个人信息, untuk keperluan ini Kalian boleh mencarinya di 
internet. 

c) 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. 

d) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo 
berlatih, apabila Kalian yakin sudah paham dan mampu 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan belajar 1, 
2, dan 3 Kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap 
untuk mengikuti tes formatif agar Kalian dapat belajar ke UKBM 
berikutnya. 

2) Kegiatan Belajar 
Ayo……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan 
konsentrasi  !!! 
 

 
  
 
 
Bacalah uraian singkat materi dan contoh berikut dengan penuh konsentrasi ! 
 

 

 

 
 
 

 
 
Berikut adalah contoh kalimat yang menggunakan pola nomer 1 diatas : 
 
   
  
 
 
 
Zài jiàn。              Tā jiào。。。 。                  nĭ hăo ！ 
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Xiè xie。               Wăn shang hăo。             Tā shì shúi ？。 
Pola diatas digunakan untuk menyapa,berterimakasih  memperkenalkan diri dalam 
bahasa Mandarin. Masih banyak istilah - istilah lain yang bisa kalian baca dan pelajari 
dari buku Hanban、汉办 1, halaman 6-15 dan buku 我爱学韩语 halaman 2-15. 

 
Dibawah ini adalah contoh kalimat yang dibuat dari pola kalimat ke-2 : 

 
   
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nah, apakah kalian sudah tahu kan kapan kalimat sappan itu digunakan seperti 
diatas? 
Benar! Saat pertama kita mengenalkan diri kita sendiri kita menggunakan kata 我

叫。。。，jika mengenalkan orang lain 他叫。。。，stelah berkenalan dan sama-

sam merasa senang yang diucapkan adalah 我认识也很高兴. Mudah bukannnnn?? 

 

Ayoo berlatih! 
Setelah Kalian memahami uraian singkat materi dan contoh di atas, coba diskusikan 
dengan teman Kalian latihan berikut ini: 
 
1. Lengkapilah dialog dibawah ini! 

对话 1 

哈山 ：你好！ 

琳娜 ：。。。。。。 

哈山 ：我是哈山。你叫什么名字？ 

琳娜 ：。。。。。。 

                      我认识你很高兴 

 

他叫。。。。 

 
 

我认识你也很高兴 

 

我叫。。。  
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哈山 ：。。。。也。。。。 

                      谢谢，再见。 

琳娜 ： 谢谢，。。。。 
 
对话 2 

阿妹 ： 你好吗？ 

琳达 ：我很好，你呢？ 

阿妹 ： 我。。。。，谢谢。 

 
2.  

            

                                    ______________________ 

                         

 

 

 

 

 

3. 

    

                                                _______________________________________ 

 

 

 

c. Penutup 
 

Bagaimana Kalian sekarang? 

Setelah Kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1,  berikut 
diberikan Tabel untuk mengukur diri Kalian terhadap materi yang sudah Kalian 
pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKBM ini 
di Tabel berikut. 
 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No Pertanyaan Ya  Tidak  
1. Apakah Kalian telah dapat mengidentifikasi bunyi ujaran dalam 

identitas diri  sesuai dengan fungsi sosial dan unsur kebahasaan? 
  

2. Dapatkah Kalian mennyusun kaliamat perkenalan diri sesuai fungsi 
sosial dan unsur kebahasaan ? 

  

3. Dapatkah Kalian mendeskripsikan sapaan,salam dalam bahasa 
Mandarin dan bahasa Inggris sesuai fungsi sosial? 

  

4.  Dapatkah Kalian membedakan mengucapkan identitas diri  sesuai 
unsur kebahasaan dan fungsi sosial ? 

  

5. Dapatkah Kalian menginterpretasikan gambar ke dalam 
kalimatsesuai dengan unsur kebahasaan dan struktur teks? 

  

 
Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah 
kembali materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan pelajari ulang 
kegiatan belajar 1, atau 2 yang sekiranya perlu Kalian ulang dengan bimbingan 
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Guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk mengulang lagi!. Dan 
apabila Kalian menjawab “YA” pada semua pertanyaan, maka lanjutkan ke 
bagian berikut. 

 
Yuk Cek Penguasaanmu terhadap Materi Barang-barang di dalam kelas! 
 
Agar dapat dipastikan bahwa Kalian telah menguasi materi Barang-barang dalam 
kelas, maka kerjakan soal berikut secara mandiri di buku kerja Kalian masing-
masing. 

Tugas Proyek  
Buatlah ilustrasi gambar di selembar kertas dalam buku kerja kalian. Ilustrasi 
tersebut haruslah memuat minimal 5 benda yang ada di dalam kelas. Jangan lupa 
untuk memberi nama pemilik pada varian benda tersebut. Setelah itu, buatlah 
karangan berdasarkan gambar kalian tersebut. Batas akhir pengumpulan tugas 
proyek ini adalah 1 minggu dari hari ini. 
Silahkan Kalian kerjakan proyek tersebut secara mandiri, dan tuliskan hasil kerja 
Kalian di buku kerja masing-masing. Tuliskan juga dalam buku kerja tersebut 
refleksi Kalian dengan menggunakan cara dan bahasa Kalian sendiri sebagai 
bagian dari pengakuan terhadap apa yang sudah Kalian kuasai.  

EVALUASI 

I. 写汉字。Terjemahkan dalam bahasa Mandarin! (4x10) 

*saya : 我。 

1. apakabar __________________________________ 6. terimakasih________________________ 

2. juga _________________________________________ 7. Dia      _______________________________ 

3. nama saya ________________________________ 8. siapa   _______________________________ 

4. sampai jumpa ________________________________ 9. Hallo   ______________________________ 

5. selamat pagi ________________________________ 10. Ssenang          ____________________ 

II.tulislah pelafalan hanyu pin yang benar! (5x6) 

1. b (_______)。 

2. z (_______)。 

3.  p ( _____). 

4.  x ( ______). 

5.  g  ( _____). 

     

III. 完成句子。lengkapi kalimat! (3x10) 

1. 我 ______ HASAN. 

2. A : 你 ___________？ 

    B :  我叫琳娜。 

3.A : 我认识你很高兴。 

    B : 我认识你 ______ hengaoxing . 
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Dimana posisimu? 
Ukurlah diri Kalian dalam menguasai materi Barang-barang dalam kelas dalam 
rentang 0 – 100, tuliskan ke dalam kotak yang tersedia. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Tindak Lanjut 

Setelah menghitung skor di atas, berikan tanda centang yang sesuai dengan 

posisimu sekarang! 

No 
Jumlah 

Skor 
Deskripsi Saya 

1 90 – 100  非常好！！fěicháng hăo!! Kalian mampu menggabungkan 
menyusun kalimat, melafalkan ujaran bunyi yang benar, 
dan bisa menjawab soal latihan dengan baik. Silahkan 
melanjutkan ke pembelajaran berikutnya... 

 

2 70 – 89  很好！hěn hăo.. Kalian bisa menyerap materi dalam 
modul ini dengan baik. Kalian bisa melanjutkan ke 
kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

 

3 50 – 69  加油。。jiàyόu.. Sebenarnya Kalian mampu, tetapi hanya 
perlu sedikit teliti dalam penggunaan ungkapan tersebut 
dalam kalimat. Tidak ada salahnya kan kalau kita ulangi 
UKBM ini dari awal? 

 

4 <50 努力学习！nŭlì xué xi.. Maaf ya, Kalian harus lebih banyak 
berlatih. Yuk, kita mulai lagi mempelajari UKBM ini dari 
awal. 

 

 
Jadi, kita sudah sampai pada bagian akhir dari UKBM ini. Minasan sudah berlatih 

dan melakukan banyak kegiatan dalam mempelajari tentang barang-barang dalam 

Bahasa Jepang. Supaya lebih lancar, cobalah untuk sering menggunakannya pada 

kehidupan sehari-hari ya ...  

Materi selanjutnya adalah mengenai benda-benda yang ada di dalam kelas. Coba 

kalian pelajari dan cari tahu kosa kata mengenai benda-benda yang ada di dalam 

kelas dalam bahasa jepang melalui beberapa media. Baiklah sampai bertemu pada 

UKBM berikutnya.  

Selamat berlatih! 

恭喜时间 

 


