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3.27 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang 
melibatkan tindakan menawarkan jasa, serta menanggapinya, 
sesuai dengan konteks penggunaannya. (Perhatikan unsur help 
you? What can I do for you? What if .. kebahasaan.?) 

4.27 Menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis 
sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa, dan 
menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks.. 

 

Tujuan pelatihan : 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 
mengolah informasi dan mengkomunikasikan hasil, peserta didik 
dapat:  
1. Menganalisa teks tentang tindakan menawarkan jasa dengan 

benar. 

2. Menyajikan teks tentang tindakan menawarkan jasa dengan 
tepat. 

 

Indikator pelatihan : 
3.27.1 Menganalisa teks tentang tindakan menawarkan jasa 

dengan benar. 
4.27.1 Menyajikan teks tentang tindakan menawarkan jasa 

dengan tepat. 
 

Alokasi waktu :2x45 menit 



 

A. PENDAHULUAN 
1. Guru melakukan salam pembuka, menanyakan kabar peserta 

didiik dan mengecek kehadiran.  
2. Guru memiberikan memberi motivasi belajar, menginformasikan 

materi yang akan dipelajari dan menyampaikan teknik penilaian 
selama pembelajaran. 

 

B. KEGIATAN INTI 
1. Peserta didik diberikan rangsangan untuk memusatkan perhatian 

pada materi teks giving and offrering help  dengan cara 
membaca, mengamati, memahami dan mendengarkan dari 
materi atau sumber belajar yang sudah diberikan guru pada link 
https://youtu.be/yuiz_Qt0hNQ dengan cermat dan rasa ingin tahu 
yang tinggi. 

2. Peserta didik mendiskusikan materi yang disampaikan oleh guru. 
3. Peserta didik mencari tahu tentang materi-materi yang terkait 

dengan teks giving and offrering help berdasarkan materi yang 
mereka dapatkan dari berbagai sumber pembelajaran.  

4. Peserta didik mengolah data/informasi yang sudah terkumpul 
5. Peserta didik membuat kesimpulan dari materi dalam pokok 

bahasan 
6. Peserta didik menyampaikan hasil diskusi tentang pokok bahasan 

 

C. PENUTUP 
Guru memfasilitasi siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran 
yang telah dilakukan. 
 

Sumber/media pelatihan : 
1. Buku Bahasa Inggris kelas XII Intan Pariwara halaman 57 

penulis Bachtiar Bima M dan Cicik Kurniawati tahun 2016 
2. https://youtu.be/yuiz_Qt0hNQ 
3. Gambar 
4. Video 
5. Powerpoint presentation  
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