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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Pelajaran 8

Sekolah : SD dan MI

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : IV/2

Tema : Persahabatan

Standar Kompetensi : 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.

5. Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun.

Kompetensi Dasar : 7.3 Membaca pantun anak secara berbalasan dengan lafal dan intonasi yang tepat.

8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai tema (persahabatan,

ketekunan, kepatuhan, dan lain-lain) sesuai dengan ciri-ciri pantun.

6.1 Berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat.

5.1 Menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan.

Indikator : 7.3.1 Mampu membacakan pantun anak secara berbalas-balasan dengan lafal dan

intonasi yang tepat.

7.3.2 Mampu menilai orang lain dalam membacakan pantun mengenai lafal dan

intonasinya.

8.3.1 Mampu mendeskripsikan jenis-jenis pantun.

8.3.2 Mampu menyusun beberapa baris/kalimat acak menjadi sebuah pantun.

8.3.3 Mampu membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai tema

(persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dan lain-lain) sesuai dengan ciri-ciri

pantun.

6.1.1 Mampu berbalas pantun menggunakan pantun buatan sendiri.

5.1.3 Mampu menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan dengan

bahasanya sendiri.

5.1.4 Mampu menjawab pertanyaan sesuai pengumuman yang diperdengarkan.

Alokasi Waktu : 20 × 35 menit (8 pertemuan)

1. Tujuan Pembelajaran

a. Siswa dapat membacakan pantun anak secara berbalas-balasan dengan lafal dan intonasi yang

tepat.

b. Siswa dapat menilai orang lain dalam membacakan pantun mengenai lafal dan intonasinya.

c. Siswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis pantun.

d. Siswa dapat menyusun beberapa baris/kalimat acak menjadi sebuah pantun.

e. Siswa dapat membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai tema (persahabatan, ketekunan,

kepatuhan, dan lain-lain) sesuai dengan ciri-ciri pantun.

f. Siswa dapat berbalas pantun menggunakan pantun buatan sendiri.

g. Siswa dapat menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan dengan bahasanya sendiri.

h. Siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai pengumuman yang diperdengarkan.

2. Materi Pembelajaran

a. Pantun

b. Pengumuman
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3. Metode Pembelajaran

a. Pemodelan

b. Tanya jawab

c. Demonstrasi

d. Inkuiri

4. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Awal

1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai pantun.

2) Siswa berkelompok (membentuk kelompok sebangku).

b. Kegiatan Inti

1) Siswa secara berkelompok disajikan beberapa pantun/pantun berbalas. (Buku Bahasa Indonesia

Intan Pariwara Kelas 4, halaman 101–103).

2) Siswa/kelompok mendapat waktu ± 20 menit untuk memberi tanda intonasi pada pantun dan

berlatih membacanya. Kegiatan berada di luar kelas.

3) Kelompok membacakan pantun di depan kelompok lain.

4) Kelompok yang lain memberi penilaian dan tanggapan mengenai ketepatan intonasi dan kejelasan

pelafalan bagi kelompok yang sedang maju (guru pun menilai sebagai nilai aspek membaca).

5) Kegiatan tersebut dilakukan secara bergiliran/bergantian.

6) Bagi kelompok yang belum mendapat giliran, dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Kedua

a. Kegiatan Awal

1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai pantun.

2) Siswa membentuk kelompok sebangku.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa secara berkelompok melanjutkan kegiatan dari pertemuan pertama.

2) Siswa dan guru membuat simpulan.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Ketiga

a. Kegiatan Awal

1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai pantun.

2) Siswa berkelompok.

b. Kegiatan Inti

1) Kelompok disajikan bermacam-macam pantun.

2) Kelompok berdiskusi mendeskripsikan jenis-jenis pantun.

3) Siswa dan guru membuat simpulan

4) Kelompok disajikan beberapa pantun yang susunan baris-barisnya masih acak.

5) Siswa dan guru membuat simpulan.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Keempat

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab tentang jenis-jenis pantun.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa dan guru bersama-sama menentukan tema pantun yang akan dibuat (± 3 tema).

2) Siswa membuat pantun sesuai dengan tema yang sudah ditentukan bersama.

3) Setiap siswa membacakan pantun buatan sendiri secara bergiliran.
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4) Siswa dan guru melakukan penilaian.

5) Pantun yang paling bagus dan sesuai dari hasil penilaian bersama menurut klasifikasi tema pantun

dipajang di papan pajangan.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Kelima

a. Kegiatan Awal

1) Siswa dan guru bertanya jawab tentang pembuatan pantun.

2) Siswa berkelompok.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa secara berkelompok membuat pantun.

2) Setiap 2 pasangan kelompok diundi.

3) Bagi kelompok yang mendapatkan undian yang menang berhak membawakan pantunnya terlebih

dahulu.

4) Kelompok pasangannya menjawab pantun dengan memberi waktu ± 3 menit.

5) Jika dalam waktu 3 menit tidak bisa membalas, maka diakhiri.

6) Hal/kegiatan tersebut dilakukan secara bergiliran sampai semua kelompok melakukan baik

membuat pantun untuk dijawab maupun menjawab pantun.

7) Bagi kelompok yang tidak sedang melakukan berbalas pantun, memberi tanggapan dan suport.

c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Keenam

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai pengumuman.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa dibacakan sebuah pengumuman.

2) Siswa menjelaskan/menyampaikan kembali isi pengumuman dengan bahasanya sendiri secara

tertulis.

3) Hasil yang baik, sesuai isi, ejaan tepat dipajang di papan pajangan.

4) Siswa dibacakan kembali sebuah pengumuman.

5) Siswa menjawab pertanyaan sesuai pengumuman.

6) Siswa dan guru membuat simpulan.

c. Kegiatan Akhir

1) Siswa dan guru melakukan refleksi.

2) Siswa mendapat tugas mendengarkan sebuah pengumuman dari TV/radio untuk disampaikan

kembali pada pertemuan yang akan datang.

Pertemuan Ketujuh

a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai pengumuman.

b. Kegiatan Inti

1) Siswa maju ke depan kelas secara bergiliran untuk menyampaikan pengumuman yang didengar

melalui TV/radio.

2) Siswa dan guru menanggapi dan melakukan penilaian tentang teknik dan bahasa penyampaian-

nya.

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. Radio, TV
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6. Penilaian

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

b. Bentuk instrumen : Simulasi, tes uraian, uji petik kerja prosedur, tugas rumah

c. Soal/instrumen :

I. Membaca

Soal dan penilaian berlangsung dalam kegiatan.

II. Menulis

Kerjakan soal-soal di bawah ini!

1. Sebutkan 10 jenis pantun!

2. Susunlah baris-baris di bawah ini menjadi sebuah pantun!

a. Buah semangka buah ketimun

Hai temanku mari berpantun

Buah nangka tumbuh di ladang

Pantun tidak menyinggung orang

b. Ayolah kita tekun belajar

Banyak penumpang memakai batik

Agar prestasi kita lebih baik

Jalan-jalan naik perahu layar.

3. Buatlah pantun anak dengan memilih salah satu tema di bawah ini!

a. Persahabatan

b. Ketekunan

c. Kepatuhan

III. Mendengarkan

Dengarlah pengumuman yang dibacakan oleh gurumu baik-baik!

Pengumuman

Diberitahukan kepada semua siswa kelas IV SD Kurnia

Sari bahwa kerja bakti di lingkungan sekolah akan

dilaksanakan pada

hari : Sabtu,

waktu : 24 Juni 2006,

tempat : SD Karunia Sari.

Semua siswa diwajibkan membawa peralatan kerja bakti.

Jakarta, 20 Juni 2006

Widyastuti

Kepala Sekolah

Setelah kamu diperdengarkan sebuah pengumuman, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut

ini!

1. Siapakah yang membuat pengumuman yang dibacakan gurumu?

2. Ditujukan kepada siapakah pengumuman yang dibacakan gurumu?

3. Apa isi pengumuman yang dibacakan oleh gurumu?

4. Pada tanggal berapakah pengumuman yang dibacakan gurumu ditulis?

5. Di manakah pengumuman yang dibacakan gurumu ditulis?
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Nilai akhir aspek membaca = 
���������	
��

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

III. Menulis

1. Satu jawaban skor 1.

Skor maksimum menulis no. 1 = 10.

2.

Pedoman Penskoran/Nilai

I. Membaca

No.

1.

2.

3.

Deskriptor

Cepat

Kurang tepat

Tidak tepat

Jelas

Kurang jelas

Tidak jelas

Sesuai

Kurang sesuai

Tidak sesuai

Jumlah skor maksimum

Skor

3

2

1

3

2

1

3

2

1

9

Aspek

Intonasi

Lafal

Penampilan

No. Deskriptor

Benar

Kurang benar

Tidak mengerjakan

Jumlah skor maksimum

Skor

2

1

0

2

Skor maksimum menulis no. 2

2 × 2 = 4

3.
No.

1.

2.

3.

Deskriptor

Sesuai

Kurang sesuai

Tidak sesuai

Tidak mengerjakan

Tepat

Kurang tepat

Tidak tepat

Sesuai

Kurang sesuai

Tidak sesuai

Jumlah skor maksimum

Skor

3

2

1

0

2

1

0

2

1

0

7

Aspek

Kesesuaian isi

dengan tema

Ejaan

Ciri-ciri
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Skor maksimum menulis no. 1 + 2 + 3 = 10 + 4 + 7 = 21.

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

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

IV. Mendengarkan

1 soal skor 1

Skor maksimum 5 × 1 = 5

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

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

Kunci Jawaban

II. Membaca

–

II. Menulis

1. a. Pantun berduka

b. Pantun jenaka

c. Pantun teka-teki

d. Pantun nasehat

e. Pantun perkenalan

f. Pantun berkasih-kasihan

g. Pantun perpisahan

h. Pantun adat

i. Pantun agama

j. Pantun suka cita

2. a. Buah semangka buah ketimun,

buah nangka tumbuh di ladang.

Hai temanku mari berpantun,

pantun tidak menyinggung orang.

b. Jalan-jalan naik perahu layar,

banyak penumpang memakai batik.

Ayolah kita tekun belajar,

agar prestasi kita lebih baik.

3. Jawaban diserahkan guru (kebijaksanaan guru).

III. Mendengarkan

1. Widyastuti, Kepala Sekolah SD Kurnia Sari.

2. Semua siswa kelas IV SD Kurnia Sari.

3. Pemberitahuan kepada seluruh/semua siswa kelas IV SD Kurnia Sari untuk bekerja bakti di

lingkungan sekolah pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2006. Semua siswa kelas IV SD Kurnia

Sari wajib membawa peralatan kerja bakti.

4. 20 Juni 2006.

5. Jakarta.

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

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

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

NIP NIP


