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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Pelajaran 6

Sekolah : SD dan MI

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : IV/2

Tema : Lingkungan

Standar Kompetensi : 5. Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun.

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.

Kompetensi Dasar : 5.1 Menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan.

7.1 Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif.

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan

penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dan lain-lain).

6.1 Berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang benar.

Indikator : 5.1.1 Mampu mendeskripsikan pokok-pokok pengumuman yang diperdengarkan.

5.1.2 Mampu mengembangkan pokok-pokok pengumuman dalam beberapa kalimat.

5.1.3 Mampu menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan dengan

bahasa sendiri.

7.1.1 Mampu menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca

intensif.

7.1.2 Mampu mengartikan kata-kata sukar dengan mencari dalam kamus/

ensiklopedia.

7.1.3 Mampu membuat kalimat dengan kata-kata yang telah dicari artinya dalam

kamus.

8.1.1 Mampu menyusun kalimat acak menjadi sebuah paragraf yang runtut.

8.1.2 Mampu membuat/memberi judul pada beberapa paragraf yang telah tersusun

menjadi sebuah cerita.

8.1.3 Mampu membuat karangan sederhana dengan panduan gambar.

8.1.4 Mampu membacakan karangan sendiri.

8.1.5 Mampu memperbaiki karangan dengan menggunakan tanda titik, koma, dan

huruf kapital dengan benar.

8.1.6 Mampu menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dan

lain-lain).

6.1.1 Mampu mendeskripsikan ciri-ciri pantun.

6.1.2 Mampu mendeskripsikan langkah-langkah membuat pantun.

6.1.3 Mampu membuat pantun.

6.1.4 Mampu membaca pantun buatan sendiri.

6.1.5 Mampu berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang benar.

Alokasi Waktu : 30 × 35 menit (12 × pertemuan).

1. Tujuan Pembelajaran

a. Siswa dapat mendeskripsikan pokok-pokok pengumuman yang diperdengarkan.

b. Siswa dapat mengembangkan pokok-pokok pengumuman dalam beberapa kalimat.

c. Siswa dapat menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan dengan bahasa sendiri.

d. Siswa dapat menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif.

e. Siswa dapat mengartikan kata-kata sukar dengan mencari dalam kamus/ensiklopedia.

f. Siswa dapat membuat kalimat dengan kata-kata yang telah dicari artinya dalam kamus.

g. Siswa dapat menyusun kalimat acak menjadi sebuah paragraf yang runtut.
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h. Siswa dapat membuat/memberi judul pada beberapa paragraf yang telah tersusun menjadi sebuah

cerita.

i. Siswa dapat membuat karangan sederhana dengan panduan gambar.

j. Siswa dapat membaca karangan sendiri.

k. Siswa dapat memperbaiki karangan dengan menggunakan tanda titik, koma, dan huruf kapital dengan

benar.

l. Siswa mampu menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan

penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dan lain-lain).

m. Siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri pantun.

n. Siswa dapat mendeskripsikan langkah-langkah membuat pantun.

o. Siswa dapat membuat pantun.

p. Siswa dapat membacakan pantun buatan sendiri.

q. Siswa dapat berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang benar.

2. Materi Pembelajaran

a. Pengumuman

b. Kalimat utama

c. Karangan

d. Pantun

3. Metode Pembelajaran

a. Pemodelan

b. Tanya jawab

c. Demonstrasi

d. Inkuiri

4. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab tentang pengumuman.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa dibacakan sebuah pengumuman.

2) Siswa mendeskripsikan pokok-pokok pengumuman yang didengar.

3) Siswa mengembangkan pokok-pokok pengumuman dalam beberapa kalimat.

4) Siswa menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibuat dengan bahasanya sendiri secara

tertulis.

5) Hasil pekerjaan siswa ditukarkan dengan teman yang lain.

6) Siswa memberi tanggapan pekerjaan siswa lain di bawah pekerjaan tersebut.

7) Siswa dan guru membuat simpulan.

c. Kegiatan Akhir

1) Siswa dan guru melakukan refleksi.

2) Siswa diberi tugas mendengarkan sebuah pengumuman dari radio/tv untuk disampaikan secara

lisan pada teman-temannya di depan kelas pada pertemuan yang akan datang.

Pertemuan Kedua

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai pengumuman.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa secara bergiliran maju ke depan kelas untuk menyampaikan secara lisan kepada teman-

temannya tentang pengumuman yang didengar dari radio/tv.

2) Siswa dan guru memberi tanggapan positif sebagai motivasi kepada siswa untuk tampil lebih

percaya diri (guru memberi penilaian).

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.
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Pertemuan Ketiga

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai macam-macam membaca.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa disajikan sebuah wacana (buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara halaman 78–79).

2) Siswa membaca intensif.

3) Siswa menemukan kalimat utama pada tiap paragraf wacana tersebut.

4) Hasil pekerjaan siswa ditukarkan teman.

5) Siswa dan guru mengambil simpulan.

6) Siswa disajikan wacana lain.

7) Kegiatan no. 1 sampai dengan no. 5 diulang kembali (kegiatan sama seperti no. 1 sampai dengan

no. 5).

c. Kegiatan Akhir

1) Siswa dan guru melakukan refleksi.

2) Siswa diberi tugas membawa Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajaran yang akan datang.

Pertemuan Keempat

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab tentang cara mencari makna kata-kata sukar dalam kamus.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa mencatat kata-kata sukar (kata-kata yang dicetak tebal) dalam wacana pada pelajaran

yang lalu (buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara halaman 78–79).

2) Siswa mencari dan menemukan arti kata-kata tersebut dalam kamus.

3) Siswa membuat kalimat dari kata-kata yang telah dicari artinya dalam kamus.

4) Siswa dan guru menyimpulkan hasilnya.

c. Kegiatan Akhir

1) Siswa dan guru melakukan refleksi.

2) Siswa mendapat tugas mencari artikel atau bacaan di tabloid anak.

3) Siswa disuruh menemukan gagasan pokok/kalimat utamanya dalam setiap paragraf dan

menemukan kata-kata sukar, kemudian menemukan artinya dalam kamus. Tugas ini dikumpulkan

kepada guru pada pelajaran yang akan datang.

Pertemuan Kelima

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab tentang prosa.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa disajikan kalimat acak (buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara halaman 81–82).

2) Siswa menyusun kalimat acak menjadi sebuah paragraf yang diawali dari kalimat yang bercetak

tebal dahulu serta memberi judul pada paragraf yang disusun tersebut.

3) Siswa dan guru mengambil simpulan.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Keenam

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab tentang penulisan judul yang benar.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa disajikan gambar (buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara halaman 82)

2) Siswa membuat karangan sesuai gambar panduan dengan memilih salah satu topik.

3) Hasil karangan dibacakan siswa/siswa membacakan karangannya sendiri di depan kelas.

4) Siswa dan guru memberi tanggapan.
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c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Ketujuh

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai huruf kapital dan tanda baca.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa disajikan sebuah wacana yang belum menggunakan tanda titik, koma, dan huruf kapital

(buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara halaman 83).

2) Siswa memperbaiki karangannya tersebut dengan menggunakan tanda titik, koma, dan huruf besar

dengan benar.

3) Hasil pekerjaan ditukar dengan pekerjaan teman untuk dikoreksi.

4) Siswa dan guru mengambil simpulan.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Kedelapan

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai karangan.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa disajikan beberapa topik.

2) Siswa memilih salah satu topik sebagai bahan karangan.

3) Hasil karangan dikoreksi oleh teman.

4) Siswa memilih salah satu hasil karangan yang memenuhi syarat yaitu isi dan ejaannya.

5) Hasil pilihan siswa yang terbaik dipajang di papan pajangan.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Kesembilan

a. Kegiatan Awal

1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai pantun.

2) Siswa berkelompok.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa disajikan beberapa contoh pantun.

2) Siswa secara berkelompok menemukan ciri-ciri pantun dan langkah-langkah membuat pantun

dan hasilnya ditukarkan kelompok lain.

3) Siswa dan guru mengambil simpulan.

4) Bagi kelompok yang berhasil (mendekati kebenaran) mendapat hadiah tepuk tangan dari siswa

dan guru.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Kesepuluh

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai ciri-ciri pantun dan langkah-langkah membuat pantun.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa membuat sebuah pantun.

2) Siswa membacakan pantun buatan sendiri di depan kelas secara bergiliran.

3) Siswa dan guru memberi tanggapan dan menilai.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.
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Pertemuan Kesebelas

a. Kegiatan Awal

1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai pantun.

2) Siswa berkelompok.

b. Kegiatan Inti

1) Masing-masing kelompok membuat pantun.

2) Setelah selesai membuat pantun, kelompok berhadap-hadapan dan melakukan undian.

3) Kelompok yang menang undian berhak membacakan pantun terlebih dahulu.

4) Kelompok yang kalah membalas pantun diberi waktu 3 menit.

5) Jika dalam waktu 3 menit kelompok tersebut tidak dapat membalas, maka permainan balas pantun

diakhiri.

6) Hal di atas dilakukan secara bergiliran.

7) Berbalas pantun ini dilakukan sampai semua kelompok mendapat giliran.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Keduabelas

Ulangan Harian

5. Sumber Belajar

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

b. Radio/tv.

c. Tabloid.

d. Kamus/ensiklopedia.

6. Penilaian

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

b. Bentuk Instrumen : Tes uraian, simulasi, tugas rumah, uji petik kerja produk, uji petik kerja prosedur.

c. Soal/Instrumen :

I. Mendengarkan

Guru membacakan pengumuman berikut ini!

Pengumuman

Diberitahukan kepada semua siswa kelas IV SD Bina Bangsa bahwa kerja bakti di lingkungan

sekolah akan dilaksanakan pada

hari : Sabtu, 10 Juni 2006,

waktu : pukul 10.00–selesai,

tempat : SD Bina Bangsa.

Semua siswa diwajibkan membawa peralatan kerja bakti.

Terima kasih.

Yogyakarta, 8 Juni 2006

Jalal, S.Pd.

Kepala Sekolah

Kerjakan soal-soal di bawah ini!

1. Deskripsikan pokok-pokok pengumuman yang kamu dengar!

2. Kembangkanlah pokok-pokok pengumuman pada soal nomor 1 dalam beberapa kalimat!

3. Sampaikanlah kembali isi pengumuman yang kamu dengar dengan bahasamu sendiri!
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II. Membaca

Bacalah dengan saksama bacaan berikut ini!

Transportasi di Indonesia
Di Indonesia terdapat transportasi darat, air, dan udara. Transportasi darat dibedakan atas

transportasi jalan raya dan kereta api. Transportasi jalan raya memanfaatkan kendaraan bermotor,

seperti mobil, bus, dan truk. Selain itu, ada juga kendaraan tidak bermotor, seperti sepeda, delman,

dan pedati. Di antara pulau-pulau lain di Indonesia, Pulau Jawa memiliki jaringan transportasi

yang paling padat.

Pengangkutan kereta api sangat bermanfaat. Biaya perawatan jalan kereta api (rel) juga lebih

murah daripada jalan raya. Kereta api di Indonesia hanya terdapat di Pulau Jawa, Madura, dan

Sumatra. Semua provinsi di Pulau Jawa dilalui oleh kereta api. Di Pulau Sumatra, provinsi yang

dilalui kereta api antara lain Lampung, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Kereta api terdiri atas kereta api penumpang dan kereta api barang. Bagian yang menarik semua

gerbong kereta disebut lokomotif.

Transportasi air juga sangat penting untuk daerah-daerah yang memiliki sungai-sungai besar.

Di Pulau Kalimantan sebagian besar daerahnya masih tertutup hutan dan rawa-rawa serta memiliki

sungai besar. Untuk membangun jalan raya jauh lebih sulit dan mahal. Di daerah tersebut pelayaran

sungai memegang peranan penting. Sungai yang ramai dilayari antara lain Sungai Kapuas, Barito,

dan Mahakam.

Penduduk di Pulau Sumatra dan Irian Jaya juga memanfaatkan sungai untuk pelayaran. Sungai-

sungai ini menjadi urat nadi perhubungan antara daerah pedalaman dan kota-kota pesisir pantai.

Di sepanjang sungai-sungai itu banyak kota kecil dan perkampungan penduduk. Lalu lintas melalui

sungai merupakan satu-satunya alat penghubung di daerah pedalaman. Jadi, lalu lintas sungai itu

sama pentingnya dengan lalu lintas darat di daerah perkotaan.

Kerjakan soal-soal berikut ini!

1. Tentukan kalimat utama atau gagasan pokok tiap-tiap paragrf wacana di atas!

2. Artikan kata-kata berikut.

a. taman

b. khasiat

c. alternatif

3. Buatlah kalimat dengan kata-kata soal nomor 2 di atas!

III. Menulis

Kerjakan soal-soal di bawah ini!

1. Susunlah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi paragraf yang runtut. Mulailah dari kalimat

yang bercetak tebal!

a. Mereka khawatir banjir akan datang melanda desa mereka.

b. Jadi, kalau hujan turun sangat deras, airnya tidak meluap dan menenggelamkan Desa

Seruni.

c. Tanggul sungai di utara desa belum diperbaiki.

d. Musim hujan sudah tiba.

e. Namun, tampaknya rencana untuk meninggikan tanggul belum bisa dilaksanakan dalam

waktu dekat.

f. Penduduk Desa Seruni gelisah.

g. Harusnya tanggul itu ditinggikan.

2. Buatlah judul yang tepat untuk paragraf di atas!
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3. Perhatikan gambar di bawah ini!

Buatlah karangan atau cerita singkat berdasarkan gambar tersebut!

4. Susunlah karangan sederhana dengan topik ”Merawat Kebun” dengan menggunakan ejaan

yang benar!

IV. Berbicara

Kerjakan soal-soal di bawah ini!

1. Deskripsikanlah ciri-ciri pantun!

2. Buatlah sebuah pantun nasihat!

Pedoman Penskoran/Nilai

I. Mendengarkan

1.
No. Deskriptor

Sempurna

Kurang sempurna

Ada usaha mengerjakan

Tidak mengerjakan

Jumlah skor maksimum

Skor

3

2

1

0

3

Skor maksimum no. 1 = 1 × 3 = 3

2.
No.

1.

2.

Deskriptor

Sesuai

Kurang sesuai

Ada usaha mengerjakan

Tidak mengerjakan

Sesuai

Kurang sesuai

Tidak mengerjakan

Jumlah skor maksimum

Skor

3

2

1

0

2

1

0

5

Aspek

Kesesuaian isi/kalimat

Ejaan

Skor maksimum no. 2 = 1 × 5 = 5
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3.

Skor maksimum no. 3 = 1 × 5 = 5

Skor maksimum mendengarkan no. 1 = 3

2 = 5

3 = 5

 –––––––––––

 Jumlah = 13

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

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

II. Membaca

1.

No.

1.

2.

Deskriptor

Sesuai

Kurang sesuai

Ada usaha mengerjakan

Tidak mengerjakan

Benar

Kurang benar

Tidak benar

Jumlah skor maksimum

Skor

3

2

1

0

2

1

0

5

Aspek

Kesesuaian isi

Ejaan

No. Deskriptor

Benar

Salah

Jumlah skor maksimum

Skor

1

0

1

Skor maksimum membaca no. 1 = 4 × 1 = 4

2.
No. Deskriptor

Benar

Salah

Jumlah skor maksimum

Skor

1

0

1

Skor maksimum membaca no. 2 = 3 × 1 = 3

3.
No.

1.

2.

Deskriptor

Benar

Salah

Sesuai

Tidak sesuai

Jumlah skor maksimum

Skor

1

0

1

0

2

Aspek

Isi kalimat

Ejaan

Skor maksimum membaca no. 3 = 3 × 2 = 6
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Skor maksimum aspek membaca no. 1 = 4

2 = 3

3 = 6

–––––––––––

Jumlah = 13

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

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

III. Menulis

1.
No. Deskriptor

Sesuai

Kurang sesuai

Ada usaha

Tidak mengerjakan

Jumlah skor maksimum

Skor

3

2

1

0

3

Skor maksimum membaca no. 1 = 1 × 3 = 3

2.
No.

1.

2.

Deskriptor

Sesuai

Kurang sesuai

Tidak sesuai

Benar

Tidak benar

Jumlah skor maksimum

Skor

2

1

0

1

0

3

Aspek

Kesesuaian judul

Ejaan

Skor maksimum membaca no. 2 = 1 × 3 = 3

3.
No.

1.

2.

3.

Deskriptor

Sesuai

Kurang sesuai

Ada usaha

Tidak mengerjakan

Tepat

Kurang tepat

Tidak tepat

Benar

Kurang benar

Tidak benar

Jumlah skor maksimum

Skor

3

2

1

0

2

1

0

2

1

0

7

Aspek

Kesesuaian isi dengan gambar

Diksi

Ejaan

Skor maksimum membaca no. 3 = 1 × 7 = 7
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4.
No.

1.

2.

3.

Deskriptor

Sesuai

Kurang sesuai

Ada usaha

Tidak mengerjakan

Tepat

Kurang tepat

Tidak tepat

Benar

Kurang benar

Tidak benar

Jumlah skor maksimum

Skor

3

2

1

0

2

1

0

2

1

0

7

Aspek

Kesesuaian isi dengan topik

Diksi

Ejaan

Skor maksimum membaca no. 4 = 1 × 7 = 7

Skor maksimum menulis no. 1 = 3

2 = 3

3 = 7

4 = 7

–––––––––––

Jumlah = 20

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

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

IV. Berbicara

1.
No. Deskriptor

Jawaban 4 benar

Jawaban 3 benar

Jawaban 2 benar

Jawaban 1 benar

Tidak menjawab

Jumlah skor maksimum

Skor

4

3

2

1

0

4

Skor maksimum membaca no. 1 = 1 × 4 = 4

2.
No.

1.

Deskriptor

Isi sesuai dan memenuhi

Isi sesuai, tetapi ciri-ciri pantun kurang

sesuai

Isi kurang sesuai, tetapi sesuai

denganciri-ciri pantun

Isi kurang sesuai, ciri-ciri pantun pun

kurang sesuai

Tidak mengerjakan

Skor

4

3

2

1

0

Aspek

Kesesusian isi dan ciri-

ciri pantun
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No.

2.

Deskriptor

Benar

Kurang benar

Tidak benar

Jumlah skor maksimum

Skor

2

1

0

6

Aspek

Ejaan

Skor maksimum membaca no. 4 = 1 × 6 = 6

Skor maksimum berbicara no. 1 = 4

2 = 6

–––––––––––

Jumlah = 10

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

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

Kunci Jawaban

I. Mendengarkan

1. a. Pembuat pengumuman : Kepala Sekolah SD Bina Bangsa.

b. Tanggal pembuatan : 8 Juni 2006

c. Tempat pembuatan : Yogyakarta

d. Pengumuman ditujukan kepada semua siswa kelas IV SD Bina Bangsa.

e. Isi : hari Sabtu, 10 Juni 2006 SD Bina Bangsa kerja bakti pukul 10.00–selesai. Peserta

diwajibkan membawa peralatan kerja bakti.

2. a. Pengumuman tersebut dibuat oleh Bapak Jalal, S.Pd. Kepala Sekolah SD Bina Bangsa.

b. Pengumuman tersebut dibuat pada tanggal 8 Juni 2006 di Yogyakarta.

c. Pengumuman tersebut ditujukan kepada semua siswa kelas IV Bina Bangsa Yogyakarta.

d. Pengumuman tersebut berisi bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2006 pukul 10.00–

selesai siswa diharap bekerja bakti di lingkungan sekolah.

e. Semua siswa kelas IV diwajibkan membawa peralatan kerja bakti.

3. Bapak Jalal. S.Pd. Kepala Sekolah SD Bina Bangsa membuat pengumuman pada tanggal 8

Juni 2006 di Yogyakarta. Pengumuman tersebut ditujukan kepada semua siswa kelas IV SD

Bina Bangsa Yogyakarta. Pengumuman tersebut berisi bahwa semua siswa kelas IV SD Bina

Bangsa diharap melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekolah pada hari Sabtu, tanggal 10

Juni 2006 pukul 10.00 sampai dengan selesai. Semua siswa diwajibkan membawa peralatan

kerja bakti.

II. Membaca

1. Paragraf 1 : Di Indonesia terdapat transportasi darat, air, dan udara.

Paragraf 2 : Pengangkutan kereta api sangat bermanfaat.

Paragraf 3 : Transportasi air juga sangat penting untuk daerah-daerah yang memiliki sungai-

sungai besar.

2. a. Taman artinya kebun yang ditanami bunga-bungaan.

b. Khasiat artinya keistimewaan, sifat yang khas.

c. Alternatif artinya pilihan yang merupakan keharusan.

3. Kunci jawaban diserahkan guru (kebijaksanaan guru)
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III. Menulis

1. Musim hujan sudah tiba. Penduduk Desa Seruni gelisah. Mereka khawatir banjir akan

datang melanda desa mereka. Tanggul sungai di utara desa belum diperbaiki. Harusnya tanggul

itu ditinggikan. Jadi, kalau hujan turun sangat deras, airnya tidak meluap dan menenggelamkan

Desa Seruni. Namun, tampaknya rencana untuk meninggikan tanggul belum bisa dilaksanakan

dalam waktu dekat.

2. Kunci jawaban diserahkan guru (kebijaksanaan guru).

3. Kunci jawaban diserahkan guru (kebijaksanaan guru).

4. Kunci jawaban diserahkan guru (kebijaksanaan guru).

IV. Berbicara

1. a. Bersajak ab ab.

b. Satu bait terdiri dari 4 baris/larik.

c. Satu baris terdiri dari 8–12 suku kata.

d. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi.

2. Jalan-jalan naik perahu layar,

hati senang serta puas.

Rajin dan tekunlah belajar,

agar kelak naik kelas.

(Kunci jawaban diserahkan guru/kebijaksanaan guru)

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

Mengetahui

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

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

NIP NIP


