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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Pelajaran 7

Sekolah : SD dan MI
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : IV/2
Tema : Kegiatan
Standar Kompetensi : 7. Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring, dan membaca

pantun.
8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk

karangan, pengumuman, dan pantun anak.
6. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dengan berbalas pantun dan

bertelepon.
5. Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun.

Kompetensi Dasar : 7.2. Membaca nyaring suatu pengumuman dengan lafal dan intonasi yang tepat.
8.2 Menulis pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar serta memperhatikan

penggunaan ejaan.
6.2 Menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon sesuai dengan isi pesan.
5.2 Menirukan pembacaan pantun anak dengan lafal dan intonasi yang benar.

Indikator : 7.2.1 Mampu membacakan pengumuman dengan lafal dan intonasi yang tepat.
7.2.2 Mampu menyimpulkan isi pengumuman.
7.2.3 Mampu mencari contoh pengumuman di surat kabar/majalah serta dapat

menyimpulkan isinya.
7.2.4 Mampu mendeskripsikan fungsi huruf kapital dan penerapannya.
8.2.1 Mampu mendeskripsikan apa saja yang dimuat dalam pengumuman.
8.2.2 Mampu menulis pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar serta

memperhatikan penggunaan ejaan.
6.2.1 Mampu menyampaikan pesan melalui telepon.
6.2.2 Mampu menuliskan pesan pada selembar kertas memo.
5.2.1 Mampu menirukan pembacaan pantun anak dengan lafal dan intonasi yang

tepat.
5.2.2 Mampu memberi tanggapan atas pembacaan pantun oleh orang lain mengenai

kejelasan lafal dan intonasi yang tepat.
5.2.3 Mampu mengartikan suatu ungkapan.
5.2.4 Mampu membuat kalimat dengan menggunakan ungkapan.

Alokasi Waktu : 20 x 35 menit (8 pertemuan)

1. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat membacakan pengumuman dengan lafal dan intonasi yang tepat.
2. Siswa dapat menyimpulkan isi pengumuman.
3. Siswa dapat mencari contoh pengumuman di surat kabar/majalah serta dapat menyimpulkan isinya.
4. Siswa dapat mendeskripsikan fungsi huruf kapital dan penerapannya.
5. Siswa dapat mendeskripsikan apa saja yang dimuat dalam pengumuman.
6. Siswa dapat menulis pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar serta memperhatikan

penggunaan ejaan.
7. Siswa dapat menyampaikan pesan melalui telepon.
8. Siswa dapat menuliskan pesan pada selembar kertas memo.
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9. Siswa dapat menirukan pembacaan pantun anak dengan lafal dan intonasi yang tepat.
10. Siswa dapat memberi tanggapan atas pembacaan pantun oleh orang lain mengenai kejelasan lafal

dan intonasi yang tepat.
11. Siswa dapat mengartikan suatu ungkapan.
12. Siswa dapat membuat kalimat dengan menggunakan ungkapan.

2. Materi Pembelajaran
a. Pengumuman
b. Pesan
c. Pantun

3. Metode Pembelajaran
a. Pemodelan
b. Tanya jawab
c. Inkuiri
d. Demonstrasi

4. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab tentang macam pengumuman.
b. Kegiatan Inti

1) Siswa disajikan sebuah pengumuman.
2) Siswa membacakan pengumuman dengan lafal dan intonasi yang benar secara bergiliran.
3) Siswa dan guru memberi tanggapan dan menentukan penilaian (guru memberi penilaian

keterampilan membaca).
4) Siswa menyimpulkan isi pengumuman yang ia baca secara tertulis.
5) Siswa dan guru membuat simpulan tentang isi pengumuman tersebut.

c. Kegiatan Akhir
1) Siswa dan guru melakukan refleksi.
2) Siswa diberi tugas mencari contoh pengumuman di surat kabar/majalah serta menyimpulkan isinya.

Pertemuan Kedua
a. Kegiatan Awal

1) Guru memberi paraf tugas rumah siswa.
2) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai pengumuman dan fungsi huruf kapital.

b. Kegiatan Inti
1) Siswa disajikan beberapa kalimat yang belum tepat ejaannya.
2) Siswa memperbaiki beberapa kalimat tersebut dengan ejaan yang tepat.
3) Siswa dan guru membuat simpulan.

c. Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melakukan simpulan.

Pertemuan Ketiga
a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai bahasa pengumuman.
b. Kegiatan Inti

1) Siswa disajikan sebuah contoh pengumuman.
2) Siswa mendeskripsikan apa saja yang dimuat dalam pengumuman.
3) Siswa menulis pengumuman dengan bahasa yang singkat, padat, dan mudah dipahami.
4) Siswa dan guru bersama-sama memberi tanggapan dan menyimpulkan.

c. Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melakukan refleksi.
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Pertemuan Keempat dan Kelima
a. Kegiatan Awal

1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai telepon.
2) Siswa berkelompok/berpasangan.

b. Kegiatan Inti
1) Siswa diberi waktu ± 10 menit untuk membuat pesan yang hendak disampaikan kepada teman

melalui telepon.
2) Siswa secara berpasangan memperagakan bertelepon untuk menyampaikan suatu pesan. Kegiatan

ini dilakukan secara bergiliran.
3) Siswa menulis pesan yang diterima dari siswa/pasangannya secara tertulis dan dikumpulkan pada

guru.
c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Keenam
a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab tentang pantun.
b. Kegiatan Inti

1) Siswa dibacakan sebuah pantun anak dengan lafal dan intonasi yang tepat.
2) Siswa menirukan
3) Siswa membacakan sebuah pantun anak yang ditirukan oleh siswa lain secara bergantian.
4) Siswa memberi tanggapan atas pembacaan pantun oleh siswa lain mengenai kejelasan lafal dan

intonasi yang tepat.
5) Siswa dan guru membuat simpulan.

c. Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Ketujuh
a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai ungkapan.
b. Kegiatan Inti

1) Siswa mengerjakan latihan soal mengenai ungkapan (Buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara
kelas IV halaman 98).

2) Hasil kerja siswa ditukarkan teman untuk dikoreksi.
3) Siswa bersama guru membuat simpulan dan penilaian.

c. Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Kedelapan
Ulangan Harian

5. Sumber Belajar
a. Buku Bahasa Indonesia 4 SD/MI, Anton Suparyanta dkk., 2006.
b. Surat kabar, majalah

6. Penilaian
a. Teknik : Tes unjuk kerja, tes tulis, portofolio, penugasan.
b. Bentuk instrumen : Simulasi, tes uraian, dokumen kerja, tugas rumah.
c. Soal/Instrumen :
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I. Membaca
1. Kerjakan soal-soal berikut ini!

PENGUMUMAN
Nomor KS 05/150/X/2006

Diberitahukan kepada segenap guru, karyawan, serta para siswa SD Nusa Bangsa bahwa
upacara peringatan Sumpah Pemuda tahun 2006 diselenggarakan pada
hari : Sabtu,
tanggal : 28 Oktober 2006,
pukul : 7.30,
tempat : halaman SD Nusa Bangsa.

Peserta upacara berpakaian seragam.

Terima kasih.

Jakarta, 10 Oktober 2006

Arif, S.Pd.
Kepala Sekolah

2. Gunakan huruf kapital sesuai ejaan yang benar untuk kalimat-kalimat berikut!
a. rina bersama keluarganya akan berlibur ke pulau bali.
b. gunung merapi sedang mengeluarkan awan panas.
c. antara pulau jawa dan pulau madura dibatasi selat madura.
d. pegunungan verbeek berada di pulau sulawesi.
e. ayah bekerja di dinas pendidikan.

II. Menulis
Kerjakan soal-soal berikut ini!
Tulislah sebuah pengumuman tentang perlombaan bulu tangkis antarkelas tempat kamu bersekolah.
Hari, tanggal, waktu, dan tempatnya kamu tentukan sendiri!

III. Berbicara
Kerjakan soal-soal berikut ini!
Perhatikan percakapan dalam telepon berikut. Kemudian, tuliskan pesan dalam format yang telah
tersedia!

Teto : ”Halo.”
Pak Rusdi : ”Halo, selamat siang. Saya Pak Rusdi. Bisa bicara dengan Pak Beni?”
Teto : ”Selamat siang, Pak. Pak Beni belum pulang, Pak.”
Pak Rusdi : ”Oh! Saya bicara dengan siapa, ya?”
Teto : ”Saya Teto, Pak. Anak Pak Beni.”
Pak Rusdi : ”Oh, Teto. Teto, Bapak boleh titip pesan untuk bapakmu?”
Teto : ”Ya, silakan, Pak!”
Pak Rusdi : ”Tolong sampaikan, bahwa tenda yang akan dipinjam sudah ada di rumah saya.

Teto, sampaikan saja begitu kepada Bapak, ya!”
Teto : ”O ya, Pak. Nanti pasti akan saya sampaikan kepada Bapak.”
Pak Rusdi : ”Ya. Terima kasih ya, Teto. Selamat siang.”
Teto : ”Selamat siang.”
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Penelepon : ______________________________________________________
Waktu telepon : ______________________________________________________
Ditujukan kepada : ______________________________________________________
Isi pesan : ______________________________________________________

IV. Mendengarkan
Kerjakan soal-soal berikut ini!
Artikan ungkapan di bawah ini serta buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan di bawah
ini!
1. buah tangan
2. panjang tangan
3. buah hati

Pedoman Penskoran/Nilai

I. Membaca
1.

Skor maksimum membaca No.1 = 1 × 5 = 5

2.

Skor maksimum membaca No.2 = 5 × 2 = 10
Skor membaca
No. 1 = 5

2 = 10
–––––––––––
Jumlah = 15

Nilai akhir membaca = 
Perolehan Skor

Skor Maksimum (15)
 × Skor Ideal (100) = . . .

No.

1.

2.

Aspek

Isi

Ejaan

Skor

3
2
1
0

2
1
0

5

Deskriptor

sesuai
kurang sesuai
tidak sesuai
tidak mengerjakan

sesuai
kurang tepat
sama sekali tidak tepat

Jumlah skor maksimum

No.

1.

Deskriptor

tepat
kurang tepat
tidak dijawab

Jumlah skor maksimum

Skor

2
1
0

2
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II. Menulis
1.

Nilai akhir menulis = 
Jumlah Skor 

Skor Maksimum (8)
 × Skor Ideal (100) = . . .

III. Berbicara

Nilai akhir berbicara = 
Jumlah Skor 

Skor Maksimum (4)
 × Skor Ideal (100) = . . .

IV. Mendengarkan
1.

Nilai akhir berbicara = 
Jumlah Skor 

Skor Maksimum (6)
 × Skor Ideal (100) = . . .

No.

1.

2.

3.

Aspek

Isi

Format

Ejaan

Skor

3
2
1
0

3
2
1
0

2
1
0

8

Deskriptor

sesuai
kurang sesuai
tidak sesuai
tidak mengerjakan

sesuai
kurang sesuai
tidak sesuai
tidak mengerjakan

tepat
kurang tepat
tidak tepat sama sekali

Jumlah skor maksimum

No.

1.

Deskriptor

benar 4
benar 3
benar 2
benar 1
salah semua

Jumlah skor maksimum

Skor

4
3
2
1
0

4

No.

1.

2.

Aspek

Arti kalimat

Pembuatan kalimat

Skor

3
2
1
0

3
2
1
0

6

Deskriptor

benar 3
benar 2
benar 1
salah semua

benar 3
benar 2
benar 1
salah semua

Jumlah skor maksimum
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Kunci Jawaban
I. Membaca

1. Jawaban diserahkan kepada guru (kebijaksanaan guru)
2. a. Rina bersama keluarganya akan berlibur ke Pulau Bali.

b. Gunung Merapi sedang mengeluarkan awan panas.
c. Antar Pulau Jawa dan Pulau Madura dibatasi Selat Madura.
d. Pegunungan Verbeek berada di Pulau Sulawesi.
e. Ayah bekerja di Dinas Pendidikan.

II. Menulis
Jawaban diserahkan pada guru (kebijaksanaan guru).

III. Berbicara
Penelpon : Pak Rusdi
Waktu telepon : siang hari
Ditujukan : Pak beni
Isi pesan : Tenda yang akan dipesan sudah ada di rumah Pak Rusdi

IV. Mendengarkan
Arti ungkapan
1. oleh-oleh
2. suka mencuri
3. anak kesayangan
Jawaban pembuatan kalimat diserahkan guru (kebijaksanaan guru)

. . . , . . . . . . . . . . . . . . . .
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran
Kepala Sekolah

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP NIP


