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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Pelajaran 4

Sekolah : SD dan MI

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : IV/1

Tema : Lambang Daerah

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

korps.

2. Memahami teks agak panjang (150–200) kata), petunjuk pemakaian, makna

kata dalam kamus/ensiklopedi.

3. 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.

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

lambang korps.

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

membaca menindai.

2.2 Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat dengan bahasa yang baik dan

benar.

4.3 Melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang) dengan menggunakan kata/

kalimat yang tepat sehingga menjadi cerita yang padu.

Indikator : 1.2.6 Mampu menjelaskan kembali secara tertulis tentang simbol daerah sendiri.

1.2.7 Mampu membuat kliping gambar simbol daerah.

3.3.4 Mampu menemukan makna dan informasi secara tepat dalam ensiklopedi

melalui membaca memindai.

3.3.5 Mampu membuat kalimat dari kata-kata yang telah ditemukan makna dan

informasi dalam ensiklopedi.

2.2.1 Mampu mempraktikkan petunjuk penggunaan alat.

2.2.2 Mampu menjelaskan secara lisan petunjuk penggunaan alat dengan bahasa

yang baik dan benar.

4.3.1 Mampu melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang) dengan mengguna-

kan kata atau kalimat yang tepat sehingga menjadi cerita yang padu.

3.4.2 Mampu membuat kalimat dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, dan

mana.

Alokasi Waktu : 19 × 35 menit (8 pertemuan)

1. Tujuan Pembelajaran

a. Siswa dapat menjelaskan kembali secara tertulis tentang simbol daerah sendiri.

b. Siswa dapat membuat kliping gambar simbol daerah.

c. Siswa dapat menemukan makna dan informasi secara tepat dalam ensiklopedi melalui membaca

memindai.

d. Siswa dapat membuat kalimat dari kata-kata yang telah ditemukan makna dan informasi dalam

ensiklopedi.

e. Siswa dapat mempraktikkan petunjuk penggunaan alat.

f. Siswa dapat menjelaskan secara lisan petunjuk penggunaan alat dengan bahasa yang baik dan

benar.

g. Siswa dapat melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang) dengan menggunakan kata atau kalimat

yang tepat sehingga menjadi cerita yang padu.

h. Siswa dapat membuat kalimat dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, dan mana.
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2. Materi Pembelajaran

a. Lambang daerah

b. Makna kata

c. Petunjuk penggunaan

d. Cerita

3. Metode Pembelajaran

a. Permodelan

b. Tanya jawab

c. Inkuiri

d. Demonstrasi

4. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai lambang korps dan simbol daerah.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa membuka buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara, halaman 39.

2) Siswa mengamati gambar lambang suatu daerah (2 menit).

3) Siswa menutup bukunya kembali.

4) Siswa dibacakan penjelasan simbol daerah tersebut (2x).

5) Siswa mendengarkan dan mencatat.

6) Siswa menjelaskan kembali secara tertulis.

7) Siswa pekerjaan ditukarkan dengan teman sebangku.

8) Siswa membuka buku Bahasa Indonesia untuk mencocokkan dengan bimbingan guru.

9) Siswa yang mengerjakan paling sesuai/yang terbaik diberi hadiah dari guru dan siswa lain berupa

tepuk tangan.

c. Kegiatan Akhir

1. Siswa dan guru melakukan refleksi.

2. Siswa diberi tugas rumah secara berkelompok membuat kliping gambar simbol daerah.

Pertemuan Kedua

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab tentang simbol daerah sendiri.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa diperlihatkan lambang daerahnya sendiri (untuk mengingatkan kembali tugas yang pernah

ia kerjakan).

2) Siswa diperdengarkan/dibacakan penjelasan simbol daerah tersebut.

3) Siswa mendengar dan mencatat.

4) Siswa menjelaskan kembali secara tertulis simbol daerah sendiri.

5) Hasil pekerjaan ditukarkan dengan teman sebangku.

6) Siswa dan guru membuat simpulan dan penilaian.

7) Siswa yang mendapat nilai tertinggi hasilnya dipajang di papan pajangan.

8) Siswa dan guru membahas tugas kliping dan membuat simpulan serta penilaian.

c. Kegiatan Akhir

1. Siswa dan guru melakukan refleksi.

2. Siswa secara berkelompok mendapat tugas membawa buku ensiklopedi.

Pertemuan Ketiga

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai ensiklopedi.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa membuka buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara, halaman 41–43.

2) Siswa diberi kesempatan membaca.
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3) siswa dibimbing guru dalam memahami wacana tersebut.

4) Siswa mencari makna kata pada ensiklopedi dengan bimbingan guru.

5) Siswa diberi tugas mencari makna 10 kata pada ensiklopedi tanpa bantuan guru.

6. Siswa dan guru mengambil simpulan.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Keempat

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai 10 kata yang sudah dicari maknanya dalam ensiklopedi.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa membuat kalimat dengan kata-kata yang sudah dicari/ditemukan dalam ensiklopedi pada

pelajaran yang lalu.

2) Hasil pekerjaan siswa ditukar teman sebangku.

3) Siswa dan guru mengambil simpulan dan penilaian.

4) Siswa yang terbaik nilainya hasilnya dipajang di papan pajangan

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Kelima

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai alat-alat musik dan alat-alat elektronika.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa dibagikan alat musik (misalnya seruling).

2) Siswa disajikan petunjuk penggunaan alat tersebut.

3) Siswa mempraktikkan alat tersebut sesuai petunjuk penggunaan yang ia baca.

4) Siswa menjelaskan petunjuk penggunaan alat yang sudah ia praktikkan sendiri secara lisan dan

bergiliran maju ke depan kelas.

5) Siswa dan guru membuat simpulan bersama.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Keenam

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab tentang cerita.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa membuka buku Bahasa Indonesia Intan Pariwara, halaman 45–47.

2) Siswa mengerjakan rumpang menjadi cerita yang padu dengan bimbingan guru.

3) Hasil pekerjaannya/pekerjaan siswa dibacakan secara bergiliran.

4) Siswa dan guru memberi tanggapan cerita yang dibacakan.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Ketujuh

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai cerita rumpang.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa membuka buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara, halaman 47–48.

2) Siswa dalam memahami materi dibimbing oleh guru.

3) Siswa mengerjakan kegiatan A dan B pada buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara, halaman 48.

4) Hasil pekerjaan siswa ditukarkan dengan teman sebangku.

5) Siswa dan guru menyimpulkan serta memberi penilaian.

6) Hasil perkejaan siswa dikembalikan siswa semula.

7) Siswa yang mendapat nilai tertinggi, hasilnya 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. Alat musik

c. Alat elektronika

d. Ensiklopedi

6. Penilaian

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

b. Bentuk instrumen : Tes uraian, uji petik kerja produk, uji petik kerja prosedur, daftar pertanyaan,

simulasi, tes isian

c. Soal/instrumen :

I. Mendengarkan

Setelah kamu diperdengarkan penjelasan tentang simbol daerahmu, jelaskan kembali secara

tertulis tentang simbol daerahmu tersebut!

II. Membaca

Kerjakan soal-soal di awah ini!

1. Bacalah kutipan berikut!

Contra bas

Contra Bas. Alat musik terbesar dari keluarga alat musik gesek.
Pemainnya mengendalikannya sambil tegak berdiri memegang
”leher” instrumennya. Biasanya terdapat 4 dawai yang masing-
masing mengikuti nada g–d–a–e. Suara contra bas memperdengar-
kan nada 1 oktaf lebih rendah selalu daripada notasi musiknya. Alat
musik ini pada umumnya berperan sebagai pemain nada-nada
fundamen (bas). Akan tetapi, dalam karya-karya musik dari abad
terakhir ini sering juga dimunculkan dalam peranan solo dengan
permainan yang cukup virtuos.

Sumber: Ensiklopedi Indonesia,

PT Ichtiar Baru–Van Hoeve,
Jakarta

Artikan istilah berikut yang diambil dari kutipan ensiklopedia di depan!

a. dawai

b. nada

c. notasi

2. Buatlah kalimat dengan kata-kata pada nomor 1 di atas yang sudah kamu temukan maknanya

dalam ensiklopedi!

III. Berbicara

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

1. Ibu menyuruh adik minum obat batuk. Sebelumnya, ibu membaca

petunjuk pemakaiannya.

a. Kocoklah dahulu sebelum . . . .

b. Minumlah 3 x 1 . . . 1 sendok teh.

c. Minumlah sesudah . . . .
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2. Saya akan menghidupkan kipas angin. Perhatikan petunjuk berikut!

a. Memasukkan steker ke dalam . . . .

b. Menekan . . . 1/2/3 sesuai dengan keinginan.

3. Kamu akan memainkan pianika. Cara memainkannya sebagai berikut.

a. Tiupan diletakkan di antara . . . .

b. Tangan . . . memegang pianika.

c. Tangan . . . memencet tuts berdasarkan nada yang diinginkan.

d. Mulut . . . lubang tiupan.

4. Cara memainkan rekorder sebagai berikut.

a. Letakkan sumber tiupan (lubang tiupan) di antara . . . .

b. Letakkan . . . tetap pada lubang tekanan dan tidak boleh

berpindah-pindah. Usahakan otot-otot jarimu wajar, tidak

tegang.

c. . . . dengan lembut.

IV. Menulis

Kerjakan soal-soal berikut!

1. Lengkapilah cerita rumpang berikut!

Pengalamanku Memasak

Hari Sabtu ada pelajaran lifeskill, yakni

memasak. Saat itu aku terlambat karena aku

ikut bela diri. Sesampai di sekolah aku

langsung ganti seragam dan mengambil

peralatan memasak.

Aku langsung masuk kelompok dan

memasak. Aku memasak sosis dan temanku

menggoreng sambal. Tiba-tiba . . . der . . .

kompor temanku meledak. Guru kami segera

memadamkan api. Setelah api reda kami

melanjutkan masak nasi goreng. Tapi sambal

dan kecapnya terlalu banyak. Jadilah nasi

goreng yang pedas dan tidak enak rasanya.

Telor goreng pun terasa asin karena

terlalu banyak garam.

. . . .

Sumber: Bobo, Thn. XXXIII, 2005

Pokok pikiran:

a. Pelajaran memasak di hari Sabtu.

b. Kompor teman meledak.

c. Mendapat juara terakhir.

2. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, dan mana!
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Skor maksimum soal no. 1.

3 × 1 = 3

2.

Pedoman Penskoran/Nilai

I. Mendengarkan

No.

1.

2.

Deskriptor

Sesuai dan lengkap

Sesuai, kurang lengkap

Lengkap, kurang sesuai

Kurang sesuai, kurang lengkap

Ada usaha

Tidak mengerjakan

Benar

Kurang benar

Sama sekali tidak benar

Jumlah skor maksimum

Skor

5

4

3

2

1

0

2

1

0

7

Aspek

Isi Penjelasan

Ejaan

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

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

II. Membaca

1.
No. Deskriptor

Benar

Salah/tidak mengerjakan

Jumlah skor maksimum

Skor

2

0

1

Skor maksimum soal no. 1.

3 × 2 = 6

Skor mendengarkan

No. 1 = 3

2 = 6

–––––––––––

Jumlah = 9

No. Deskriptor

Benar

Tidak benar

Tidak mengerjakan

Jumlah skor maksimum

Skor

2

1

0

2



31Bahasa Indonesia 4 SD/MI

Skor maksimum berbicara

No. 1 = 3 × 1 = 3

2 = 2 × 1 = 2

3 = 4 × 1 = 4

4 = 3 × 1 = 3

––––––––––––––––

Jumlah = 12

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

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

IV. Menulis

1.

III. Berbicara

No. Deskriptor

Benar

Salah/kosong

Jumlah skor maksimum

Skor

2

0

1

No.

1.

2.

3.

Deskriptor

Sesuai

Kurang sesuai

Tidak sesuai

Tidak mengerjakan

Semua benar

Ada yang salah

Semua salah

Sesuai

Kurang sesuai

Tidak sesuai sama sekali

Jumlah skor maksimum

Skor

3

2

1

0

2

1

0

2

1

0

7

Aspek

Isi

Ejaan

Diksi/

Pilihan Kata

Skor maksimum menulis nomor 1 = 7.

2.
No.

1.

2.

Deskriptor

Benar

Kurang benar

Tidak mengerjakan

Semua benar

Ada yang salah

Semua salah

Jumlah skor maksimum

Skor

2

1

0

2

1

0

4

Aspek

Isi

Ejaan

Skor maksimum menulis no. 2 = 3 × 4 = 12.
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Skor mendengarkan

No. 1 = 7

2 = 12

–––––––––––

Jumlah = 19

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

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

Kunci Jawaban

II. Mendengarkan

Jawaban diserahkan guru sesuai daerah masing-masing.

II. Membaca

1. a. Dawai :

b. Nada :

c. Notasi :

2. Kebijaksanaan Guru

III. Berbicara

1. a. diminum

b. sekali minum

c. makan

2. a. stopkontak

b. tombol

3. a. bibir

b. kiri

c. kanan

d. meniup

4. a. bibir

b. ujung jari

c. tiuplah

IV. 1. Kunci jawaban diserahkan Guru (kebijaksanaan Guru).

2. Kunci jawaban diserahkan Guru (kebijaksanaan Guru).

Contoh:

Apa yang dibawa Ani kemarin?

Siapa yang menyapu halaman?

Buku mana yang Siti inginkan?

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

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

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

NIP NIP


