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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Pelajaran 2

Sekolah : SD dan MI

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : IV/1

Tema : Komunikasi

Standar Kompetensi : 3. Memahami teks agak panjang (150–200 kata), petunjuk pemakaian, makna kata

dalam kamus/ensiklopedia.

2. Mendeskripsikan secara lisan tempat sesuai denah dan petunjuk penggunaan

suatu alat.

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

percakapan, petunjuk cerita, dan surat.

1. Mendengarkan penjelasan tentang petunjuk denah dan simbol daerah/lambang

korps.

Kompetensi Dasar : 3.2 Melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk pemakaian yang dibaca.

2.2 Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat dengan bahasa yang baik dan

benar.

4.2 Menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara

membuat sesuatu.

1.2 Menjelaskan kembali secara lisan atau tulis penjelasan tentang simbol daerah/

lambang korps.

Indikator : 3.2.1 Mampu melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk pemakaian yang dibaca.

3.2.2 Mampu mengidentifikasi cara pemakaian sesuatu dengan urutan yang benar.

2.2.1 Mampu menjelaskan petunjuk pemakaian suatu alat dengan bahasa yang baik

dan benar.

4.2.1 Mampu menjelaskan kembali petunjuk melakukan sesuatu.

1.2.1 Mampu menjelaskan kembali simbol daerah yang diperdengarkan.

1.2.2 Mampu menentukan lawan kata dari suatu kata serta membuat kalimatnya.

Alokasi Waktu : 18 × 35 menit (7 × pertemuan).

1. Tujuan Pembelajaran

a. Siswa dapat melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk pemakaian yang dibaca.

b. Siswa dapat mengidentifikasi cara pemakaian sesuatu dengan urutan yang benar.

c. Siswa dapat menjelaskan petunjuk pemakaian suatu alat dengan bahasa yang baik dan benar.

d. Siswa dapat menjelaskan secara lisan tentang simbol daerah.

e. Siswa dapat menentukan lawan kata dari suatu kata serta membuat kalimatnya.

f. Siswa dapat menggambarkan simbol daerahnya sendiri serta penjelasannya.

2. Materi Pembelajaran

a. Petunjuk pemakaian

b. Simbol daerah

c. Antonim

d. Kalimat

e. Petunjuk melakukan

3. Metode Pembelajaran

a. Pemodelan

b. Tanya jawab

c. Inkuiri

d. Demonstrasi

e. Diskusi
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4. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Awal

1) Siswa dan guru mengadakan tanya jawab mengenai benda-benda elektronik.

2) Siswa berkelompok.

b. Kegiatan Inti

1) Disediakan suatu alat elektronik beserta petunjuk penggunaannya/menghidupkannya (misal: tv,

vcd, cd, dan petunjuk menghidupkan vcd).

2) Perkelompok diberi kesempatan untuk mencoba menghidupkan/menggunakan alat tersebut sesuai

dengan petunjuk yang telah disediakan secara bergiliran dan dipandu oleh guru.

3) Siswa bersama guru bersepakat menentukan penilaian.

4) Secara individu siswa menghidupkan/menggunakan alat tersebut sesuai petunjuk dan dinilai oleh

guru.

5) Siswa kembali berkelompok membuka buku Bahasa Indonesia Intan Pariwara  untuk didiskusikan

serta dicoba.

c. Kegiatan Akhir

1) Siswa dan guru melakukan refleksi.

2) Siswa diberi tugas menuliskan petunjuk pemakaian alat-alat elektronika di rumah masing-masing

setelah mempraktikkannya yang dipandu oleh orang tua anak masing-masing.

Pertemuan Kedua

a. Kegiatan Awal

1) Guru memberi paraf pada tugas rumah siswa.

2) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai alat-alat elektronika.

3) Siswa berkelompok.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa diperlihatkan beberapa gambar elektronika.

2) Tiap-tiap gambar elektronika diberi/disertai petunjuk pemakaian yang kalimatnya diacak.

3) Siswa secara berkelompok mengurutkan petunjuk pemakaian alat yang disajikan secara acak.

4) Hasil pekerjaan kelompok yang satu ditukar dengan kelompok yang lain.

5) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pekerjaan.

6) Setiap kelompok memberi penilaian pekerjaan kelompok lain sesuai dengan nilai/standar yang

disepakati bersama.

7) Hasil pekerjaan dikembalikan ke kelompoknya masing-masing.

8) Siswa dan guru memberi penghargaan kepada kelompok yang nilainya terbaik dengan memajang

hasil pekerjaannya di papan pajangan.

c. Kegiatan Akhir

1) Siswa dan guru melakukan refleksi.

2) Siswa diberi tugas mencari gambar elektronika.

3) Setiap siswa mencari minimal satu gambar.

Pertemuan Ketiga

a. Kegiatan Awal

1) Siswa memperlihatkan tugas rumah pada guru.

2) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai alat-alat elektronika.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa maju ke depan kelas secara bergiliran untuk menjelaskan petunjuk pemakaian suatu alat

sesuai gambar yang sudah dibawa dari rumah.

2) Siswa dan guru memberi tanggapan dan penilaian.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.
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Pertemuan Keempat

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab tentang penggunaan jam beker.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa menuliskan petunjuk melakukan sesuatu.

Contoh: mengobati luka baru atau bertelepon

2) Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan pada guru untuk penilaian.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Kelima

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai simbol daerah.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa menutup buku Bahasa Indonesia Intan Pariwara.

2) Diperlihatkan simbol daerah yang ditempel di papan tulis.

3) Siswa mendengarkan dan mencatat penjelasan yang dibacakan guru tentang simbol daerah yang

dipajang di papan tulis.

4) Siswa menjelaskan kembali simbol daerah yang telah dibacakan guru secara tertulis.

c. Kegiatan Akhir

1) Siswa dan guru melakukan refleksi.

2) Siswa diberi tugas menggambar simbol daerahnya sendiri.

Pertemuan Keenam

a. Kegiatan Awal

1) Guru memberi paraf tugas rumah siswa.

2) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai lawan kata/antonim.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa membuka buku Bahasa Indonesia Intan Pariwara.

2) Siswa mengerjakan latihan untuk mencari lawan kata dan membuat kalimat.

3) Hasil pekerjaan siswa ditukar dengan teman sebangku.

4) Siswa bersama-sama guru membuat simpulan.

5) Siswa memberi penilaian terhadap pekerjaan teman dengan bimbingan guru.

6) Hasil yang sudah dinilai dikembalikan kepada siswa semula.

7) Bagi siswa yang mendapat nilai terbaik, hasilnya dipajang di papan pajangan sebagai penghargaan

atas usahanya.

c. Kegiatan Akhir

1) Siswa dan guru melakukan refleksi.

2) Siswa diberi tugas menjelaskan simbol daerahnya yang telah digambar.

Pertemuan Ketujuh

a. Kegiatan Awal

1) Siswa mengumpulkan tugas rumah.

2) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai simbol daerahnya.

3) Siswa berkelompok.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa secara berkelompok menggambar simbol daerahnya sendiri beserta memberi penjelasannya.

2) Hasil pekerjaan dipajang di papan tulis.

3) Siswa dan guru menilai bersama-sama sambil menyimpulkan.

4) Siswa dan guru memilih satu di antara hasil kelompok yang gambarnya bagus dan benar serta

penjelasannya benar.

5) Hasil kelompok yang terbaik dipajang di papan pajangan.
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c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Kedelapan

Ulangan Harian

5. Sumber Belajar

a. Buku Bahasa Indonesia Kelas 4 SD/MI, Anton Suparyanta dkk., 2006.

b. Barang elektronika.

c. Narasumber.

6. Penilaian

a. Teknik : Tes tulis, tes lisan, tes unjuk kerja, portofolio.

b. Bentuk Instrumen : Tes uraian, simulasi, dokumen pekerjaan.

c. Soal/Instrumen :

I. Membaca

Kerjakan soal-soal di bawah ini!

1. Urutkan petunjuk penggunaan alat berikut ini!

Petunjuk pemakaian magic jar:

1) masukkan nasi ke dalam magic jar;

2) tekan tombol on;

3) tutup magic jar dengan rapat;

4) masukkan steker pada stopkontak.

2. Jelaskan cara penggunaan blender!

II. Berbicara

Pelaksanaan dan penilaian pada waktu KBM.

Jelaskan cara bertelepon menggunakan handphone (HP) dengan bahasa yang baik dan benar!

III. Menulis

Tuliskan petunjuk melakukan pengobatan luka baru.

IV. Mendengarkan

Kerjakan soal-soal di bawah ini!

1. Tentukan lawan kata pada kata-kata berikut. Kemudian, gunakan dalam kalimat!

a. kering d. malas

b. panas e. bodoh

c. telentang



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pelajaran 212

2. Jelaskan makna lambang Kota Semarang!

a. Tugu Muda d. Perisai

b. Bukit/Candi e. Padi, Kapas, dan Ikan

c. Air dan Dinding Benteng

Pedoman Penskoran/Nilai

I. Membaca

1.
No. Deskriptor

Benar

Tidak benar

Tidak dikerjakan

Jumlah skor maksimum

Skor

2

1

0

2

No.

1.

2.

Deskriptor

Sesuai/tepat

Kurang sesuai

Tidak sesuai

Tidak dikerjakan

Benar

Kurang benar

Tidak benar

Jumlah skor maksimum

Skor

3

2

1

0

2

1

0

5

Aspek

Isi

Ejaan

2.

Skor maksimum aspek membaca

No. 1 = 2

2 = 5

––––––––––

Jumlah = 7

Nilai akhir aspek membaca = 
��������� 	
��

	
�� ��
	������
 × skor ideal (100) = . . . .

II. Berbicara

No.

1.

2.

Deskriptor

Tepat

Kurang tepat

Tidak bicara

Baik dan benar

Kurang baik dan kurang benar

Tidak melakukan

Skor

2

1

0

2

1

0

Aspek

Lafal dan intonasi

Bahasa
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No.

3.

Deskriptor

Lancar

Kurang lancar

Tidak melakukan

Jumlah maksimum

Skor

2

1

0

6

Aspek

Kelancaran

Skor maksimum aspek berbicara = 6

Nilai akhir aspek berbicara = 
��������� 	
��

����� 	
�� ��
	������
 × skor ideal (100) = . . . .

III. Menulis

No.

1.

2.

3.

Deskriptor

Tepat

Kurang tepat

Tidak tepat

Tidak menulis

Sesuai

Kurang sesuai

Tidak menulis

Bersih

Kurang bersih

Tidak menulis

Jumlah skor maksimum

Skor

3

2

1

0

2

1

0

2

1

0

7

Aspek

Isi/cara

Ejaan

Kebersihan

No.

1.

2.

Deskriptor

Sesuai

Kurang sesuai

Tidak mengerjakan

Tepat

Kurang tepat

Sama sekali tidak mengerjakan

Jumlah skor maksimum

Skor

2

1

0

2

1

0

4

Aspek

Isi

Ejaan

Skor maksimum no. 1 = 5 + (4 × 5) = 5 + 20 = 25

Skor maksimum aspek menulis = 7

Nilai akhir aspek menulis = 
��������� 	
��

����� 	
�� ��
	������
 × skor ideal (100) = . . . .

IV. Mendengarkan

1. Lawan kata = betul skor 1

salah skor 0

Jumlah skor maksimum 5

Membuat kalimat:
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Kunci Jawaban

I. Membaca

1. Urutan yang benar adalah 4, 2, 1, 3.

2. Cara penggunaan blender.

a. Cucilah alat blender terlebih dahulu.

b. Pasangkan bagian atas dan bagian bawah alat tersebut. Bagian atas sebagai tempat

bahan dan bagian bawah sebagai mesin.

c. Masukkan bahan yang akan di-blender.

d. Tutup blender dengan rapat.

e. Colokkan steker pada stopkontak.

f. Tekan tombol on.

g. Setelah selesai tekan tombol off.

II. Berbicara

–

III. Menulis

Kebijaksanaan guru.

IV. Mendengarkan

1. a. basah

b. dingin

c. tengkurap

d. rajin

e. pandai/pintar

Pembuatan kalimat diserahkan pada guru (kebijaksanaan guru).

2. Kebijaksanaan guru.

Jawaban sesuai dengan daerahnya masing-masing.

. . . . . , . . . . . . . . . .

Mengetahui

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP NIP

No. Deskriptor

Benar

Kurang benar

Tidak benar

Tidak mengerjakan

Jumlah skor maksimum

Skor

3

2

1

0

3

Aspek
2.

Skor maksimum 5 × 3 = 15

Skor maksimum aspek mendengarkan No. 1 = 25

2 = 15

––––––

  Jumlah = 40

Nilai akhir aspek mendengarkan = 
��������� 	
��

	
�� ��
	�������
 × skor ideal (100) = . . . .


