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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Pelajaran 3

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

2. Mendeskripsikan secara lisan tempat sesuai denah dan petunjuk penggunaan
suatu alat.

3. Memahami teks agak panjang (150–100 kata), petunjuk pemakaian, makna kata
dalam kamus/ensiklopedi.

4. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk
percakapan, petunjuk, cerita, dan surat.

Kompetensi Dasar : 1.2. Menjelaskan kembali secara lisan atau tulis penjelasan tentang simbol denah/
lambang korps.

2.1 Mendeskripsikan tempat sesuai dengan denah atau gambar dengan kalimat yang
runtut.

3.3 Menemukan makna dan informasi secara tepat dalam kamus/ensiklopedi melalui
membaca memindai.

4.2 Menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara
membuat sesuatu.

Indikator : 1.2.4 Mampu menjelaskan kembali secara lisan setelah diperdengarkan penjelasan
mengenai lambang korps.

1.2.5 Mampu membuat kliping gambar korps.
2.1.1 Mampu mendeskripsikan tempat sesuai dengan denah atau gambar dengan

kalimat yang runtut.
2.1.2 Mampu membuat denah tempat tinggalnya menuju ke sekolah.
2.1.3 Mampu membuat peribahasa dengan kata-kata yang sudah ditentukan.
2.1.4 Mampu mengartikan suatu peribahasa.
3.3.1 Mampu menemukan kata-kata sukar dalam bacaan.
3.3.2 Mampu menemukan makna dan informasi secara tepat dalam kamus kata-

kata sukar yang ditemukan dalam bacaan.
3.3.3 Mampu membuat kalimat dengan kata-kata yang sudah diketahui artinya dalam

kamus.
4.2.1 Mampu menuliskan petunjuk tentang cara membuat sesuatu.
4.2.2 Mampu menuliskan cara membuat suatu mainan berdasarkan gambar.
4.2.3 Mampu menuliskan petunjuk cara membuat sesuatu dengan menggunakan

tanda baca koma (,) dengan benar.

Alokasi Waktu : 16 x 35 menit (8 pertemuan)

1. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menjelaskan kembali secara lisan setelah diperdengarkan penjelasan mengenai lambang

korps.
2. Siswa dapat membuat kliping gambar korps.
3. Siswa dapat mendeskripsikan tempat sesuai dengan denah atau gambar dengan kalimat yang runtut.
4. Siswa dapat membuat denah tempat tinggalnya menuju ke sekolah.
5. Siswa dapat membuat peribahasa dengan kata-kata yang sudah ditentukan.
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6. Siswa dapat mengartikan suatu peribahasa.
7. Siswa dapat menemukan kata-kata sukar dalam bacaan.
8. Siswa dapat menemukan makna dan informasi secara tepat dalam kamus kata-kata sukar yang

ditemukan dalam bacaan.
9. Siswa dapat membuat kalimat dengan kata-kata yang sudah diketahui artinya dalam kamus.

10. Siswa dapat menuliskan petunjuk tentang cara membuat sesuatu.
11. Siswa dapat menuliskan cara membuat suatu mainan berdasarkan gambar.
12. Siswa dapat menuliskan petunjuk cara membuat sesuatu dengan menggunakan tanda baca koma (,)

dengan benar.

2. Materi Pembelajaran
a. Lambang korps
b. Denah
c. Peribahasa
d. Teks Bacaan
e. Petunjuk Membuat

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

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

1) Siswa dan guru bertanya jawab tentang lambang korps.
2) Siswa berkelompok.

b. Kegiatan Inti
1) Siswa menutup pelajaran Bahasa Indonesia.
2) Siswa diperdengarkan/dibacakan arti simbol korps.
3) Siswa mendengarkan sambil mencatat arti simbol korps yang dibacakan.
4) Arti simbol korps diperdengarkan 2 kali.
5) Setiap kelompok menunjuk salah satu anggotanya maju ke depan untuk menceritakan kembali

secara lisan penjelasan tentang lambang korps tersebut.
6) Setiap kelompok tampil bergantian.
7) Arti simbol yang lain pelaksanaannya sama seperti nomor 1 sampai dengan nomor 6.

c. Kegiatan Akhir
1) Siswa dan guru melakukan refleksi.
2) Siswa diberi tugas membuat kliping lambang korps (gambar lambang korps).

Pertemuan Kedua
a. Kegiatan Awal

1) Siswa mengumpulkan tugas kliping (guru menilai sebagai nilai tugas).
2) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai denah.
3) Siswa berkelompok dengan teman sebangku.

b. Kegiatan Inti
1) Siswa membuka buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara halaman 26–28.
2) Siswa dengan teman sebangku berdiskusi dan mengerjakan sesuai petunjuk dalam buku.
3) Siswa menceritakan secara bergantian dengan teman sebangku di luar kelas mengenai denah

yang sudah mereka kerjakan.
4) Siswa dan guru membuat simpulan.
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c. Kegiatan Akhir
1) Siswa dan guru melakukan refleksi.
2) Siswa diberi tugas membuat denah tempat tinggalnya sampai menuju sekolah disertai

keterangannya.
3) Siswa diberi tugas membawa buku peribahasa untuk pelajaran yang akan datang.

Pertemuan Ketiga
a. Kegiatan Awal

1) Siswa mengumpulkan tugas rumah (guru menilai sebagai penilaian tugas rumah).
2) Siswa dan guru bertanya jawab tentang peribahasa.

b. Kegiatan Inti
1) Siswa membuat peribahasa dengan kata-kata yang sudah ditentukan guru.
2) Hasil pekerjaan ditukarkan dengan teman sebangku.
3) Siswa dan guru menyimpulkan jawabannya.
4) Hasil pekerjaan dikembalikan kepada siswa semula.
5) Siswa mencari arti peribahasa tersebut di buku peribahasa yang sudah disiapkan anak/siswa dari

rumah.
6) Siswa membuka buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara halaman 29–30.
7) Siswa mengerjakan tanpa membuka buku peribahasa.
8) Siswa dan guru menyimpulkan jawabannya.

c. Kegiatan Akhir
1) Siswa dan guru melakukan refleksi.
2) Siswa diberi tugas membawa kamus Bahasa Indonesia untuk pelajaran yang akan datang serta

selembar koran.

Pertemuan Keempat
a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai jenis membaca.
b. Kegiatan Inti

1) Siswa membuka buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara halaman 30.
2) Siswa membaca memindai teks ”Koleksi Denah Rumah”.
3) Siswa menentukan dan mencatat kata-kata sukar dalam bacaan.
4) Siswa menentukan makna dan artinya kata-kata sukar dalam kamus dengan bimbingan guru.
5) Siswa membaca kembali bacaan yang ada dalam koran yang sudah dipersiapkan dari rumah.
6) Siswa mencatat kata-kata sukar kemudian menentukan makna dan artinya dalam kamus dengan

bimbingan guru.
c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Kelima
a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai cara mencari arti kata dalam kamus.
b. Kegiatan Inti

1) Siswa dan guru bersama-sama menentukan 10 kata-kata sukar yang telah diartikan pada pelajaran
yang lalu.

2) Siswa membuat kalimat dari kata-kata tersebut.
3) Hasil pekerjaan siswa dibaca secara bergantian dari nomor 1 sampai dengan nomor 10.
4) Siswa dan guru memberi tanggapan dan penilaian benar tidaknya kalimat yang dibuat siswa.
5. Siswa memberi penilaian hasil pekerjaannya sendiri berdasarkan tanggapan dan penilaian dari

guru dan siswa (teman).
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c. Kegiatan Akhir
1) Siswa dan guru melakukan refleksi.
2) Siswa diberi tugas membawa bahan untuk pelajaran yang akan datang.

a) Koran, majalah, tabloid, gambar atau denah rumah yang hendak dibuat kliping.
b) Kertas HVS atau kertas gambar sebanyak 5 lembar.
c) Kertas karton atau kertas lainnya yang tebal berukuran 20 cm X 21 cm.
d) Lem.
e) Benang wol.
Alat-alat
a) Gunting
b) pelubang kertas atau perperator
c) penggaris
d) pensil warna, spidol, atau zat cair
e) silet atau cutter.

Pertemuan Keenam
a. Kegiatan Awal

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

1) Siswa membuka buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara halaman 33 dan 44.
2) Siswa membuat kliping sesuai dengan penjelasan petunjuk.
3) Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya kepada guru.
4) Siswa dan guru menyimpulkan bagaimana membuat kliping.

c. Kegiatan Akhir
1) Siswa dan guru melakukan refleksi.
2) Siswa diberi tugas di rumah untuk membuat mainan dari kertas.

Pertemuan Ketujuh
a. Kegiatan Awal

1) Siswa menunjukkan tugas rumahnya kepada guru.
2) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai cara membuat mainan.
3) Secara spontan beberapa anak disuruh maju untuk memperagakan cara membuat mainannya

disertai penjelasannya. Diusahakan yang maju yang membuat mainan tidak sama.
b. Kegiatan Inti

1) Siswa membuka buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara halaman 35–37.
2) Siswa mengerjakan latihan tersebut sesuai petunjuk.
3) Hasil ditukar dengan teman sebangku.
4) Siswa dan guru membuat simpulan serta penilaian.
5) Hasil pekerjaan dikembalikan seperti semula.
6) Siswa dan guru memberi hadiah tepuk tangan kepada siswa yang mendapat nilai tertinggi.

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. Koran, tabloid, majalah
c. Kamus Bahasa Indonesia
d. Buku Peribahasa Indonesia
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6. Penilaian
a. Teknik : Tes lisan, tertulis, portofolio, penugasan, tes unjuk kerja
b. Bentuk instrumen : Pertanyaan tes uraian, dokumen kerja, tugas rumah, uji petik kerja prosedur,

menjodohkan.
c. Soal/Instrumen :

I. Mendengarkan
Jodohkan lambang korps Polri berikut dengan arti yang tersedia!

Lambang Korps Polri

a. Cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan
makmur.

b. Penyadaran hati nurani masyarakat agar
selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas
yang mantap.

c. Pelindung rakyat dan negara.
d. Pedoman hidup Polri.
e. Harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam

situasi dan kondisi apapun.
f. Penegasan tugas Polri, di samping memberi

sesuluh atau perangan.
g. Kebesaran jiwa dan keagungan hati nurani

segenap prajurit Polri.
h. 17 Agustus 1945, hari Proklamasi Ke-

merdekaan.

1. Perisai.
2. Tiang dan nyala obor.
3. Penerangan.
4. Pancaran obor berjumlah 17 dengan

8 sudut pancar berlapis 4 tiang dan
5 penyangga.

5. Tangkai padi dan kapas.
6. Tiga bintang (Tri Brata).
7. Warna hitam dan kuning.
8. Warna kuning keemasan.
9. Warna hitam.

II. Berbicara
Kerjakan soal-soal berikut ini!
1. Perhatikan denah berikut ini!

Jalan Kuda Balap

Jalan Kuda Poni

Jalan Keledai

Jalan Kuda Pacu

Jalan K
uda Z

ebra

A B
C

D

E F G

H

I

U Keterangan:
A. Rumah Anas
B. Rumah Beti
C. Kompleks Perkantoran
D. Kompleks Pertokoan
E. SD Negeri II
F. TK Taman Persada
G. SMP Bina Putra
H. Kantor Pos
I. Bank
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Anas dan Beti akan berkunjung ke TK Taman Persada, SD Negeri II, dan SMP Bina Putra.
Mereka berangkat bersama-sama.
a. Deskripsikan atau jelaskan jalan apa saja yang harus mereka lewati?
b. Kantor atau gedung apa saja yang mereka lewati?

2. Gunakan kata-kata berikut untuk membuat peribahasa!

3. Artikan peribahasa berikut ini!
a. Bagai bulan kesiangan.
b. Nasi sudah menjadi bubur.
c. Besar pasak daripada tiang.
d. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing.
e. Sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu jatuh juga.
f. Ke mana angin bertiup, ke situ condongnya.
g. Tiada asap tanpa api.
h. Asam di gunung, garam di laut, dalam belanga bertemu juga.
i. Hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang juga.
j. Sedikit bicara, banyak kerja.

III. Membaca
Kerjakan soal-soal berikut ini!
1. Bacalah bacaan pendek berikut ini!

Hobi Unik
Saya mempunyai hobi yang cukup unik. Bu guru mengatakan bahwa saya murid kreatif.

Saya suka mencoba membuat beragam macam benda. Benda yang saya buat merupakan
benda yang sederhana. Misalnya, mobil-mobilan dan layang-layang. Bahan-bahan yang
digunakan pun sederhana dan tidak mahal harganya. Ketekunan, ketelitian, dan kemauan
sangat diperlukan dalam menekuni hobi ini.

Saya juga mempunyai hobi lain, yaitu bermain alat musik. Saya suka membuat sendiri
alat musik tersebut. Tentunya dengan bahan dan model yang lebih sederhana. Namun, hasilnya
tidak kalah bagus dengan yang dijual di toko. Saya gemar bermain alat musik sekaligus gemar
pula membuat sendiri alat musik tersebut.

Carilah arti kata-kata yang dicetak tebal dalam kamus!

2. Buatlah masing-masing satu kalimat dengan menggunakan kata-kata yang dicetak tebal dalam
bacaan ”Hobi Unik”!

IV. Menulis
Kerjakan soal-soal berikut ini!
1. Tulislah petunjuk tentang cara membuat kliping!
2. Tulislah cara membuat mainan orang-orangan di bawah ini!

Gunakan tanda baca koma (,) untuk membuat kalimat rincian petunjuk tersebut!
a) b)

a. hemat e. gajah i. bukit
b. gula f. beriak j. berdiri
c. udang g. susu k. musuh
d. akar h. gading l. rakit
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c) d)

e)

Pedoman Penskoran/Nilai
I. Mendengarkan

1 soal skor 1
Jadi jumlah skor 9.

Nilai akhir mendengarkan = 
Perolehan Skor

Skor Maksimum (19)
 × Skor Ideal (100) = . . .

II. Berbicara
1.

No./Huruf

a.

b.

Deskriptor

Jawaban lengkap
Jawaban kurang satu
Jawaban kurang dua
Tidak menjawab

Jawaban lengkap
Jawaban kurang satu
Jawaban kurang dua
Tidak menjawab

Jumlah skor maksimum

Skor

3
2
1
0

3
2
1
0

6

2. 1 soal skor 1
Jumlah skor 9.

3.

Skor maksimum No. 3 = 10 × 2 = 20
Jumlah skor maksimum aspek berbicara
No. 1 = 2

2 = 5
3 = 20

–––––––––––
Jumlah= 35

No.

1.

Deskriptor

Tepat
Kurang tepat
tidak dijawab

Jumlah skor maksimum

Skor

2
1
0

2
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Nilai akhir mendengarkan = 
Perolehan Skor

Skor Maksimum (20)
 × Skor Ideal (100) = . . .

I. Mendengarkan
1. 1 soal skor 1

Jumlah skor maksimum 1 × 10 = 10
2.

Skor maksimum No. 2 = 2 × 10 = 20

Nilai akhir mendengarkan = 
Jumlah Skor (No.1 + 2)

Skor Maksimum(30)
 × Skor Ideal (100) = . . .

I. Mendengarkan
1.

2.

Skor maksimum aspek menulis
No. 1 = 4

2 = 5
–––––––––––
Jumlah = 9

Nilai akhir mendengarkan = 
Jumlah Skor 

Skor Maksimum (9)
 × Skor Ideal (100) = . . .

No.

1.

Deskriptor

Tepat
Kurang tepat
tidak dijawab

Jumlah skor maksimum

Skor

2
1
0

2

No.

1.

Deskriptor

Sesuai dan runtut
Sesuai kurang runtut
Mendekati sesuai
Ada usaha
Tidak dikerjakan

Jumlah skor maksimum

Skor

4
3
2
1
0

4

No.

1.

Aspek

Isi

Ejaan
(tanda baca koma)

Skor

3
2
1
0

2
1
0

5

Deskriptor

Sesuai
kurang sesuai
ada usaha
tidak mengerjakan

sesuai
kurang sesuai
tidak digunakan

Jumlah skor maksimum
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Kunci Jawaban
I. Mendengarkan

1. c 4. h. 7. i
2. f 5. a 8. g
3. b 6. d 9. e

II. Berbicara
1. a. Jalan yang harus dilewati Anas dan beli yang akan berkunjung ke TK Taman Persada, SD

Negeri II, dan SMP Bina Putra adalah Jalan Keledai, Jalan Kuda Zebra, dan Jalan Kuda
Pacu.

b. Kantor dan gedung yang mereka lewati adalah Kompleks Pertokoan, Kantor Pos, dan
Bank.

2. a. Rajin pangkal pandai hemat pangkal kaya.
b. Ada gula ada semut.
c. Ada udang di balik batu.
d. Tiada rotan, akar pun jadi.
e. Gajah mati meninggalkan gading.
f. Air beriak tanda tak dalam.
g. Air susu dibalas dengan air tuba.
h. Tiada gading yang tak retak.
i. Bukit telah tinggi, kerah telah dalam.
j. Berdiri sama tinggi duduk sama rendah.
k. Musuh dalam selimut.
l. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian.

Catatan: Kunci Jawaban kebijaksanaan guru.
3. a. Muka yang pucat dan lesu karena kurang tidur.

b. Suatu hal yang sudah terlanjur terjadi tidak dapat diperbaiki lagi.
c. Lebih besar pengeluaran daripada pendapatan.
d. Suatu pekerjaan akan lebih baik bila dilakukan secara bergotong-royong.
e. Bagaimanapun pandai seseorang suatu saat berlaku salah juga.
f. Orang yang tidak memiliki pendirian tetap.
g. Ada peristiwa pasti ada yang menyebabkan.
h. Walaupun saling berjauhan, apabila sudah jodoh pasti akan bertemu juga.
i. Kebaikan seseorang akan selalu dikenang selama-lamanya.
j. Tidak perlu banyak omong kosong, buktikan dalam perbuatan.

III. Membaca
1. hobi : kegemaran, kesenangan yang diutamakan

unik : tidak ada yang menyamai, hanya satu-satunya, tidak ada bandingnya
kreatif : selalu dapat memunculkan ide-ide baru.
beragam : bermacam-macam, banyak macamnya.
sederhana : sedang, bersahaja, tidak banyak seluk beluknya.
ketekunan : melakukan sesuatu dengan sungguh-sunguh
ketelitian : tidak ceroboh
kemauan : keinginan
musik : bunyi-bunyian
model : contoh

2. Kunci jawaban diserahkan pada guru (kebijaksanaan guru)
IV. 1. a. Kumpulkan bahan-bahan yang hendak dibuat kliping!

b. Tempelkan bahan-bahan kliping itu pada kertas HVS!
c. Beri hiasan di tepi atau pojok kertas yang telah ditempeli bahan kliping!
d. Setelah semua bahan kliping tertempel di HVS, jadikan satu. Lubangi sisi kiri kertas HVS

dengan pelubang kertas!
e. Buatlah judul pada kertas karton dan hiasi dengan gambar yang sesuai. Lubangi pada

sisi kiri atas!
f. Susunlah lembar-lembar kliping beserta judulnya menggunakan benang. Maka, jadilan

kliping itu.
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2. a. Lipat karton menjadi empat bagian.
b. Buat pola gambar pada lipatan terdepan;
c. Gunting pola;
d. Bagian pinggir lipatan jangan digunting.
e. Buka lipatan;
f. Hiasi setiap orang-orangan dengan spidol.

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

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


