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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Pelajaran 1

Sekolah : SD dan MI
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : IV/1
Tema : Denah
Standar Kompetensi : 1. Mendengarkan penjelasan tentang petunjuk denah dan simbol denah/lambang

korps.
4. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk

percakapan, petunjuk, cerita, dan surat.
3. Memahami teks agak panjang (150–200 kata), petunjuk pemakaian, makna kata

dalam kamus/ensiklopedia.
Kompetensi Dasar : 1.1 Membuat gambar/denah berdasarkan penjelasan yang didengar.

4.1 Melengkapi percakapan yang belum selesai dengan memperhatikan penggunaan
ejaan (tanda baca titik dua dan tanda petik).

3.1 Menemukan pikiran pokok teks agak panjang (150–200 kata) dengan cara
membaca sekilas.

Indikator : 1.1.1 Mampu membuat denah berdasarkan petunjuk.
1.1.2 Mampu menceritakan tempat sesuai dengan denah.
1.1.3 Mampu membuat kalimat yang mengandung kata di, ke, dan dari.
4.1.1 Mampu melengkapi percakapan yang belum selesai dengan memperhatikan

penggunaan ejaan (tanda baca titik dua dan tanda petik).
4.1.2 Melakukan percakapan dua orang atau lebih.
3.1.1 Mampu membaca sekilas teks agak panjang (150–200 kata).
3.1.2 Mampu menemukan pikiran pokok teks agak panjang (150–200 kata) dengan

cara membaca sekilas.
Alokasi Waktu : 17 × 35 menit (7 × pertemuan)

1. Tujuan Pembelajaran
a. Siswa dapat membuat gambar/denah berdasarkan penjelasan yang didengar.
b. Siswa dapat menceritakan tempat sesuai denah.
c. Siswa dapat membuat kalimat yang mengandung kata di, ke, dan dari.
d. Siswa dapat melengkapi percakapan yang belum selesai dengan memperhatikan penggunaan ejaan

(tanda baca titik dua dan tanda petik).
e. Siswa dapat melakukan percakapan dua orang atau lebih.
f. Siswa dapat membaca sekilas teks agak panjang (150–200 kata).
g. Siswa dapat menemukan pikiran pokok teks agak panjang (150–200 kata) dengan cara membaca

sekilas.

2. Materi Pembelajaran
a. Denah
b. Percakapan
c. Pikiran pokok

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

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

1) Siswa diperlihatkan sebuah denah.
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2) Siswa dan guru bertanya jawab tentang denah.
3) Siswa berkelompok (perbangku).

b. Kegiatan Inti
1) Siswa sebangku melakukan percakapan yang ada di buku pelajaran BI.
2) Buku BI ditutup.
3) Siswa membuat denah sesuai petunjuk percakapan yang mereka lakukan.
4) Setelah selesai, siswa menguji kebenaran dengan cara membuka buku BI.
5) Siswa membuat denah tempat tinggalnya masing-masing.
6) Tukar dengan teman sebangku dan jelaskan denah yang sudah dibuat.

c. Kegiatan Akhir
a) Siswa dan guru melakukan refleksi.
b) Siswa diberi tugas mencari contoh denah (lokasi perumahan, tempat resepsi, dan lain-lain).

Pertemuan II
a. Kegiatan Awal

1) Siswa disuruh mengumpulkan tugas.
2) Siswa dan guru bertanya jawab tentang denah.

b. Kegiatan Inti
1) Siswa secara individu membuat denah sekolahnya.
2) Mengumpulkan hasil pekerjaannya kepada guru.

c. Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan III
a. Kegiatan Awal

1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai denah sekolah yang siswa buat.
2) Siswa berkelompok.

b. Kegiatan Inti
1) Siswa membuka buku BI tentang denah sekolah.
2) Dari denah tersebut siswa memilih 2 tempat yang menarik bagi kelompoknya.
3) Siswa menceritakan di depan kelas tentang tempat yang sudah mereka pilih.
4) Siswa membuat kalimat yang mengandung kata di, ke, dan dari.
5) Siswa mengerjakan buku BI Intan Pariwara halaman 6B.

c. Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan IV
a. Kegiatan Awal

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

1) Siswa membuka buku BI Intan Pariwara halaman 7.
2) Siswa melengkapi percakapan yang belum selesai dengan memperhatikan petunjuk langkah-

langkahnya.
3) Hasil pekerjaan ditukar dengan teman untuk ditanggapi bagaimana kesimpulan dari percakapan

tersebut dan benar tidaknya pengguanan ejaan.
4) Hasil dikumpulkan pada guru.

c. Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan V
a. Kegiatan Awal

1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai percakapan.
2) Siswa berkelompok (masing-masing 3 siswa)

b. Kegiatan Inti
1) Siswa diberi waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya untuk mempersiapkan

percakapan tentang sekolahnya.
2) Kelompok melakukan percakapan di depan kelas secara bergantian.
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3) Kelompok yang belum maju/sudah maju memberi penilaian kepada kelompok yang sedang maju
(selalu bergantian).

4) Siswa menentukan kelompok yang terbaik.
5) Siswa dan guru memberi penghargaan bagi kelompok yang baik dari pemilihan siswa berupa

uang Rp50.000 dan tepuk tangan.
6) Siswa dan guru melakukan simpulan bagaimana cara melakukan percakapan yang menarik.

c. Kegiatan akhir
Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan VI
a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab tentang macam-macam membaca.
b. Kegiatan Inti

1) Siswa membuka buku BI Intan Pariwara halaman 8.
2) Siswa membaca sekilas teks ”Penyerahan Bantuan Alat-Alat Sekolah kepada 10 Sekolah Dasar di

Kota Cirebon”.
3) Siswa menentukan pikiran pokok dari tiap-tiap paragraf pada teks tersebut.
4) Siswa dan guru mengambil simpulan.

c. Kegiatan Akhir
1) Siswa dan guru melakukan refleksi.
2) Siswa diberi tugas mencari sebuah bacaan dari majalah, koran, atau buku untuk dibaca secara

sekilas dan menandai pikiran pokok tiap-tiap paragraf dalam bacaan tersebut, kemudian
mencatatnya dan mengumpulkan pada guru.

Pertemuan VII
Ulangan Harian

E. Sumber Belajar
1. Buku Bahasa Indonesia 4 SD/MI, Anton Suparyanta dkk., 2006.
2. Koran
3. Majalah
4. Buku Perpustakaan

F. Penilaian
1. Teknik : Tes tertulis, portofolio, tes unjuk kerja
2. Bentuk Instrumen : Uraian, isian, dokumen pekerjaan, simulasi
3. Soal/Instrumen :

Mendengarkan
1. Siswa diperdengarkan petunjuk di bawah ini!

Rumah Tita berada di Jalan Padi Nomor 2. Rumah Tita menghadap ke arah selatan. Tepatnya di sebelah
utara Toko Mulia. Kamu dapat berjalan ke arah timur Jalan Mawar. Sampai di simpang tiga, berbeloklah
ke arah utara. Berjalanlah melewati Jalan Melati. Sampai di simpang empat, berbeloklah ke arah timur.
Berjalanlah melewati Jalan Padi. Kamu dapat menemukan rumah Tita di Jalan Padi.
Buatlah denah berdasarkan petunjuk yang kamu dengar!

2. Buatlah kalimat yang mengandung kata di, ke, dan dari dengan menggunakan kata-kata berikut!
a. Denpasar
b. sekolah
c. utara
d. kiri
e. pantai
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3.

Terangkan letak SD Taruna Muda dari rumah Adit berdasarkan denah di atas! SD Taruna Muda
menghadap ke arah selatan.

Menulis
Lengkapilah percakapan berikut dengan empat kalimat!
Mawar : ”Tari, bagaimana cara menemukan pikiran pokok bacaan?”
Tari : ”Mudah kok, Mawar. Kamu cari saja pikiran pokok dengan membaca sekilas.”
Mawar : ”Membaca sekilas?”
Tari : ”Iya, membaca sekilas.”
Mawar : ”Bagaimana caranya?”
Tari : ”Membaca sekilas dapat dilakukan dengan membaca cepat bacaan untuk mendapatkan sesuatu

atau informasi tanpa membaca yang lain-lain.”

Membaca
Tentukan pikiran pokok tiap-tiap paragraf dalam bacaan di bawah ini!

Membina Tim Olimpiade MIPA Tingkat Sekolah Dasar
Bunda guru. Panggilan itu melekat pada diri Elvira. Paling tidak, itulah yang diucapkan oleh sejumlah

bocah berbakat di pemusatan pelatihan anak berbakat Indonesia. Pusat pelatihan anak berbakat Indonesia
berada di kantor Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP) Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Perempuan kelahiran Rengat, Riau, 5 Maret 1962 itu, memang aktif membina anak-anak berbakat
yang tergabung dalam tim olimpiade Matematika dan IPA siswa sekolah dasar sejak 2001. Namun, keputusan
untuk bekerja sepenuh waktu (full time) bersama anak-anak berbakat baru dilaksanakannya tahun 2003.
Ketika itu dia bertugas menyiapkan siswa SD Indonesia untuk ikut Asian Primary School Mathematics
Olympiad di Thailand.
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Memang, selama ini banyak tokoh yang membina Tim Olimpiade Fisika dan Matematika. Masyarakat
telah mengenal Johanes Surya. Fisikawan Indonesia itu menjadi Koordinator Tim Olimpiade Fisika Indonesia
(TOFI), pembina anak berbakat untuk jenjang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah
Menengah Atas (SMA). Masyarakat juga masih ingat peran almarhum Prof. Andi Hakim Nasoetion sebagai
bapak pembina Olimpiade Matematika Indonesia. Kini, sepertinya untuk siswa sekolah dasar, Bunda Elvira
layak diberi acungan jempol sebagai pendamping setia anak-anak berbakat Indonesia yang masih bau
kencur itu.

Menurut Elvira, proses seleksi siswa SD berbakat yang akan dipersiapkan untuk ikut bergabung dalam
tim olimpiade cukup panjang. Seleksi dilakukan mulai dari tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat
kabupaten, hingga tingkat provinsi. Setelah itu, dinas pendidikan provinsi mengirimkan siswa terbaiknya
untuk ikut Olimpiade Sains Nasional yang mempertandingkan Matematika dan IPA.
Sumber: http://www.suarapembaruan.com/

Pedoman Penskoran/Nilai
Mendengarkan

1.

2.

3. Satu nomor betul skor 1, salah skor 0, skor maksimum 15.
Skor maksimum aspek mendengarkan
Nomor 1 = 5
Nomor 2 = 3
Nomor 3 = 15

–– +
Jumlah = 23

Nilai akhir mendengarkan = 
maksimumSkor

skorPerolehan
× skor ideal (100) = . . .

Menulis

No. Deskriptor Skor

Gambar sesuai, diberi penjelasan, dan rapi.
Gambar sesuai, diberi penjelasan, tidak rapi.
Gambar sesuai, rapi, tidak diberi penjelasan.
Yang sesuai hanya rumah Tata, Toko Mulia, Jl. Padi.
Ada usaha walau tidak sesuai.
Tidak dikerjakan/dijawab.

Jumlah skor maksimum.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5
4
3
2
1
0

5

No. Deskriptor Skor

Isi baik, ejaan benar
Isi baik, ejaan kurang benar
Isi kurang baik, ejaan benar
Isi kurang baik, ejaan kurang benar
Tidak mengerjakan

Jumlah skor maksimum.

1. 3
2
1
0

5

No. Deskriptor Skor

Isi sesuai
Isi kurang sesuai
Isi tidak sesuai
Tidak mengerjakan (kosong)

Jumlah skor maksimum.

1. 3
2
1
0

5
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Skor maksimum aspek menulis = 5

Nilai akhir menulis = 
maksimumSkor

skorPerolehan
× skor ideal (100) = . . .

Membaca
Setiap paragraf
1. Pokok pikiran sesuai → skor 3
2. Pokok pikiran kurang sesuai → skor 2
3. Pokok pikiran tidak sesuai → skor 1
4. Tidak mengerjakan → skor 0
Skor maksimum tiap nomor = 3
Jumlah skor 3 × 4 = 12

Nilai akhir membaca = 
maksimumSkor

skorPerolehan
× skor ideal (100) = . . .



7Bahasa Indonesia 4 SD/MI

Kunci Jawaban
Mendengarkan
1.

2. Rumah Adit terletak di Jalan Intan. Dari Jalan Intan berjalan ke barat. Sampai di Jalan Emas, berjalan ke
arah utara. Setelah ada perempatan, berjalan ke timur yaitu Jalan Perak. SD Taruna terletak di Jalan Perak,
sebelah timurnya gedung Kartini, dan sebelah baratnya TK Taruna Muda. (Jawaban kebijaksanaan guru)

3. a. 1. Paman saya sedang berada di Denpasar.
2. Saya ingin bertamasya ke pantai bersama keluarga.
3. Ibu pulang dari kantor.

b. 1. Dan seterusnya (kebijaksanaan guru).

Menulis
Jawaban diserahkan kepada guru (kebijaksanaan guru).

Membaca
1. Bunda guru.
2. Perempuan kelahiran Rengat, Riau, 5 Maret 1962 itu, memang aktif membina anak-anak berbakat yang

tergabung dalam tim olimpiade Matematika dan IPA siswa sekolah dasar sejak 2001.
3. Kini, sepertinya untuk siswa sekolah dasar, Bunda Elvira layak diberi acungan jempol sebagai pendamping

setia anak-anak berbakat Indonesia yang masih bau kencur itu.
4. Menurut Elvira, proses seleksi siswa SD berbakat yang akan dipersiapkan untuk ikut bergabung dalam tim

olimpiade cukup panjang.

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Kelas

____________________ ____________________
NIP. NIP.
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