
BAHAN  AJAR TRAINING OF TRAINER (ToT )
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)
SD/SMP/SMA/SMK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

2013



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan

rahmat-Nya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan

Kebudayaaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dapat menyelesaikan bahan ajar TOT pendampingan kurikulum 2013.

Proses pendampingan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mensukseskan

implementasi kurikulum implementasi kurikulum 2013 di sekolah. Oleh karena itu perlu

dipersiapkan bahan pelatihan pendampingan yang sesuai tuntutan Permendikbud Nomor

81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.

Dalam rangka mengawal suksesnya implementasi kurikulum 2013, peran

pendamping dalam melaksanakan tugasnya perlu mendapat pencerahan dan penguatan

agar mereka dapat melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan tujuan, tuntutan,

kebutuhan dan karakteristik kurikulum 2013, serta dapat memecahkan permasalah yang

dihadapi berkaitan dengan implementasi kurikulum 2013.

Semoga materi ini dapat digunakan oleh para pelatih, para kepala sekolah,

maupun para pengawas sekolah dalam melaksanakan pendampingan implementasi

kurikulum 2013.

Jakarta, September 2013

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan

Penjaminan Mutu Pendidikan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pembelajaran mencakup kerangka konseptual dan operasional

tentang strategi pembelajaran, sistem kredit semester, penilaian hasil belajar, dan

layanan bimbingan dan konseling.

Strategi pembelajaran sangat diperlukan dalam menunjang terwujudnya

seluruh kompetensi yang dimuat dalam Kurikulum 2013. Oleh karena itu kurikulum

memuat apa yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik, sedangkan

pembelajaran merupakan cara bagaimana apa yang diajarkan bisa dikuasai oleh

peserta didik. Konsep-konsep inilah yang dikemas dalam Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang wajib dikembangkan oleh guru baik secara individual

maupun kelompok yang mengacu pada Silabus.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan seperangkat rencana

yang menjadi pedoman guru dalam melaksanakan tahapan pembelajaran. Namun

kenyataan banyak guru beranggapan bahwa menyusun RPP tidak penting. Bagi

mereka, yang terpenting adalah masuk di kelas dan siswa mendapat pelajaran.

Pemikiran demikian ini perlu menjadi perhatian para Kepala Sekolah dan Pengawas

Sekolah.

Suatu hal yang tidak bisa ditawar, bahwa RPP wajib disusun oleh guru

sebelum guru masuk kelas. Karena dengan adanya perencanaan guru telah

menetapkan segala keperluan serta metode yang harus diterapkan ketika

melaksanakan pembelajaran termasuk dapat mengelolah waktu secara efisien.

Dengan demikian memungkinkan tujuan pembelajaran mudah dicapai. Oleh karena

itu diperlukan model RPP yang memenuhi standar minimal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bahan belajar penyusunan RPP ini

disusun mengacu pada Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang

implementasi kurikulum 2013 khususnya pedoman umum pembelajaran.

HO-3c/RPP-KUR-2013-1



B. Deskripsi Singkat

Bahan ajar ini membekali Anda untuk memiliki kemampuan memahami hakikat,

prinsip, komponen RPP serta menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

sekaligus membimbing guru dalam menyusun RPP.
C. Tujuan Pembelajaran

1.  Kompetensi Dasar

Setelah menyelesaikan bahan pembelajaran ini Saudara diharapkan mampu:

a. Memberikan pemahaman kepada guru tentang hakikat dan prinsip penyusunan
RPP.

b. Memberikan pemahaman kepada guru tentang komponen-komponen dan
sistematika RPP

c. Membimbing guru menyusun  RPP yang memnuhi standar.

2.  Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Saudara dapat:

a. Memahami hakikat dan prinsip penyusunan RPP serta pentingnya menyusun
RPP.

b. Memahami komponen-komponen dan sistematika RPP.
c. Mampu menyusun RPP
d. Mampu membimbing guru dalam menyusun RPP.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Adapun materi pokok dan sub materi poko yang akan dibahas dalam bahan ajar ini

adalah sebagai berikut:

1. Hakikat RPP, menguraikan tentang: pentingnya menyusun RPP, hakikat RPP
dan prinsip-prinsip penyusunan RPP, komponen-komponen dan sistematika RPP.

2. Teknik Menyusun RPP, menguraikan tentang langkah-langkah menyusun RPP,
format pembimbingan guru menyusun RPP

3. Strategi Pembimbingan Penyusunan RPP, menguraikan tentang strategi yang
dilakukan untuk membimbing guru dalam menyusun RPP.

E. Metode Pembelajaran

Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran meliputi ceramah,

tanya jawab, diskusi dan pemberian tugas. Dalam pembelajaran, metode tersebut

diterapkan dalam skenario pembelajaran seperti terlihat pada gambar 1.1 di bawah

ini.

Gambar 1.1 Skenario Penyajian Bahan Ajar RPP

Pendahuluan
15 Menit

Menggali/Tanya
Jawab Pengalaman

Peserta Terkait
Dengan Penyusunan
RPP/Laporan Hasil

( 45 Menit)

RTL

Diskusi dan Kerja Kelompok:
Elaborasi, Explorasi dan Konfirmasi

(Menganalisis, Membandingkan
berbagai Model RPP, Mengidentifikasi
dan memahami teknik penyusunan RPP
dan Menyusun RPP sekaligus membuat

bahan tayang  (150 Menit)

Presentasi Hasil Kerja
Kelompok
(90 Menit)
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F. Media Pembelajaran

Media  pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran adalah:
1. Bahan Ajar
2. Naskah
3. Slide
4. Lembar Kerja

G. Waktu

Waktu digunakan untuk menyajikan adalah 6 (enam) jam pelajaran @ 45 menit.
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BAB 1I

KEGIATAN PEMBELAJARAN

A. Kegiatan Pembelajaran  1 :  HAKIKAT RPP

1.   Indikator Hasil Belajar

2.  Uraian Materi Pembelajaran

a.   Pendahuluan

Kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi

kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat,

berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena

itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta

didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Disinilah pentingnya perencanaan wajib

dilaksanakan oleh guru.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru tidak menyusun

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Faktor penyebab guru tidak menyusun RPP

antara lain tidak memahami dengan benar apa sesungguhnya hakikat RPP, bagaimana

prinsip-prinsip penyusunan RPP serta apa pentingnya RPP disusun.

Materi hakikat RPP ini akan memberikan pemahaman kepada Saudara tentang

apakah  RPP itu? Bagaimana prinsip-prinsip penyusunan RPP? Dan mengapa RPP

penting disusun oleh guru?

b. Hakikat RPP

1) Mengapa RPP Penting Disusun oleh Guru?

Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan setiap orang

jika ingin melakukan kegiatan. Pada umumnya keberhasilan suatu program

kegiatan yang dilakukan seseorang sangat ditentukan seberapa besar kualitas

perencanaan yang dibuatnya. Seseorang yang melakukan kegiatan tanpa

perencanaan dapat dipastikan akan cenderung mengalami kegagalan karena tidak

Setelah selesai mempelajari topik ini, diharapkan Anda dapat
menjelaskan penting RPP disusun oleh guru, hakikat, prinsip,
komponen serta sistematika menyusun RPP.

..
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memiliki acuan apa yang seharusnya dia lakukan dalam rangka keberhasilan

kegiatan yang dia lakukan.

Bagi seorang guru, perlu menyadari bahwa seharusnya proses pembelajaran

terjadi secara internal pada diri peserta didik, akibat adanya stimulus luar yang

diberikan guru, teman, lingkungan. Proses tersebut mungkin pula terjadi akibat

dari stimulus dalam diri peserta didik yang terutama disebabkan oleh rasa ingin

tahu. Proses pembelajaran dapat pula terjadi sebagai gabungan dari stimulus luar

dan dalam. Dalam proses pembelajaran, guru perlu mengembangkan kedua

stimulus pada diri setiap peserta didik. Guru wajib mempertimbangkan

karakteristik materi yang dibelajarkan serta peserta didik yang akan dibelajarkan.

Di dalam pembelajaran, peserta didik perlu difasilitasi untuk terlibat secara aktif

mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. Guru menyediakan

pengalaman belajar bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan yang

memungkinkan mereka mengembangkan potensi yang dimiliki mereka menjadi

kompetensi yang ditetapkan dalam sebuah perencanaan. Inilah sebabnya

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran penting untuk disusun oleh guru.

2) Apakah RPP itu?

Dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 dinyatakan bahwa

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang

dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang

mengacu pada silabus. RPP mencakup: (1) data sekolah, matapelajaran, dan

kelas/semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4) tujuan pembelajaran,

KD dan indikator pencapaian kompetensi; (5) materi pembelajaran; metode

pembelajaran; (6) media, alat dan sumber belajar; (7) langkah-langkah kegiatan

pembelajaran; dan (8) penilaian.

Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk

kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD dan untuk guru

matapelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan

SMK/MAK. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester

atau awal tahun pelajaran, dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih

dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat

dilakukan secara mandiri atau secara berkelompok.
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Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau secara

bersama-sama melalui musyawarah guru MATA pelajaran (MGMP) di dalam

suatu sekolah tertentu difasilitasi dan disupervisi kepala sekolah atau guru senior

yang ditunjuk oleh kepala sekolah.

Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara berkelompok melalui

MGMP antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasikan dan disupervisi oleh

pengawas atau dinas pendidikan.

3) Bagaimana Prinsip-Prinsip Pengembangan RPP?

Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP adalah

sebagai berikut.

a) RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan

silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk

rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran.

b) RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam

silabus dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta

didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya

belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma,

nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

c) Mendorong partisipasi aktif peserta didik

d) Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik

sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar, proses pembelajaran

dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk

mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif,

inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar dan kebiasaan

belajar.

e) Mengembangkan budaya membaca dan menulis

f) Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran

membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai

bentuk tulisan.

g) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.

h) RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan,

pengayaan, dan remedi. Pemberian pembelajaran remedi dilakukan setiap saat
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setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan, hasilnya dianalisis, dan kelemahan

setiap peserta didik dapat teridentifikasi. Pemberian pembelajaran diberikan

sesuai dengan kelemahan peserta didik.

i) Keterkaitan dan keterpaduan.

j) RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI

dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber

belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan

mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas matapelajaran

untuk sikap dan keterampilan, dan keragaman budaya.

k) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

l) RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan

komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi

dan kondisi.

4) Bagaimana Komponen dan Sistematika RPP?

Dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 dinyatakan bahwa Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) paling sedikit memuat: (i) tujuan pembelajaran,

(ii) materi pembelajaran, (iii) metode pembelajaran, (iv) sumber belajar, dan (v)

penilaian. Adapun komponen-komponen RPP adalah sebagai berikut:

Identitas meliputi: Nama Sekolah, Mata Pelajaran, Kelas/Semester, Materi Pokok,
Alokasi Waktu
A. Kompetensi Inti (KI)
B. Kompetensi Dasar dan Indikator

1. …………………..(KD pada KI-1)
2. …………………..(KD pada KI-2)
3. …………………..(KD pada KI-3)
Indikator:  ……………………………………..

4.  …………………..(KD pada KI-4)
Indikator: ………………………………………

C. Tujuan Pembelajaran
D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)
E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media
2. Alat/Bahan
3. Sumber Belajar

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (Jika dalam 1 RPP terdiri dari beberapa
pertemuan)

1. Pertemuan Kesatu:
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)

1)………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………….
3)………………………………………………………………………….
4)………………………………………………………………………….
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b. Kegiatan Inti (...menit)
Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih

1). Mengamati
2). Menanya
3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan
4). Mengkomunikasikan hasil

c. Penutup (…menit)
1)………………………………………………………………………..
2). ……………………………………………………………………….
3). ……………………………………………………………………….
4). ………………………………………………………………………

2. Pertemuan Kedua:
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)

1)………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………….
3)………………………………………………………………………….
4)………………………………………………………………………….

b. Kegiatan Inti (...menit)
Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih

1). Mengamati
2). Menanya
3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan
4). Mengkomunikasikan hasil

c. Penutup (…menit)
1)………………………………………………………………………..
2). ……………………………………………………………………….
3). ……………………………………………………………………….
4). ………………………………………………………………………

H. Penilaian
1. Jenis/teknik penilaian

(Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap / Proyek / Portofolio /
Produk / penilaian diri / tes tertulis)

1. Bentuk instrumen dan instrumen
Isi sesuai (Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar
penilaian sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan Pribadi/
Kuisioner/ Memilih jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian portofolio

3. Pedoman penskoran

2. Lembar Kerja (LK)

Isilah lembar kerja ini sesuai permasalahan yang dihadapi guru dalam menyusun

RPP!

No. Identifikasi Permasalahan dihadapi guru dalam penyusunan RPP dan Solusi
pemecahannya

1 Berdasarkan pengalaman Saudara, secara umum apa saja permasalahan
dihadapi guru terkait dengan penyusunan RPP
a.Masalah
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
b.Solusi
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………….

2. Berdasarkan pengalaman Saudara, bagaimana pola pikir guru terkait
dengan:
a. Tingkat urgensinya RPP disusun oleh guru?

1) Tingkat urgensi:…………………………………………………..
……………………………………………………………………

2) Faktor Penyebabnya:……………………………………………..
…………………………………………………………………...

3) Menurut Saudara alternatif solusinya:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

b. Pemahaman guru terhadap prinsip pengembangan RPP?
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Menurut Saudara alternatif solusinya:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

c. Pemahaman guru terhadap sistematika RPP?
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Menurut Saudara alternatif solusinya:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

3. Penilaian

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap tepat!

1. Pernyataan yang tepat terkait dengan kewajiban guru dalam menyusun RPP

adalah ….

A. Dengan menyusun RPP, guru dapat merencanakan pengalaman belajar bagi
peserta didik untuk melakukan kegiatan mengembangkan potensi yang
dimiliki menjadi kompetensi yang ditetapkan

B. Dengan menyusun RPP, guru memiliki bukti fisik tentang perangkat
pembelajaran untuk  keperluan pengajuan pengusulan angka kredit kenaikan
pangkat

C. Dengan menyusun RPP, guru memiliki rambu-rambu untuk dijadikan
sebagai pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan remedial dan
pengayaan
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D. Dengan menyusun RPP, guru sedini mungkin mempersiapkan kelengkapan
administrasi guru bagi keperluan supervisi akademik oleh Kepala Sekolah
dan Pengawas Sekolah

2. Perhatikan pernyataan berikut!
1). Terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus.
2).  Mendorong partisipasi aktif peserta didik.
3).  Mengembangkan budaya membaca dan menulis.
4).  Memberikan umpan balik, baik positif maupun negatif dan tindak lanjut.
5).  Keterkaitan dan keterpaduan.
6).  Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi bila memungkinkan.

Pernyataan yang benar terkait dengan prinsip-prinsip penyusunan RPP adalah….
A. 1), 2) dan 3)
B. 2), 3) dan 4)
C. 3), 4) dan 5)
D. 4), 5) dan 6)

3. Sesuai Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 dinyatakan bahwa Tujuan
Kurikulum 2013 adalah untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang
mandiri dan tak berhenti belajar, maka salah satu prinsip dalam penyusunan RPP….

A. Mengembangkan motivasi
B. Mengembangkan kreativitas
C. Berpusat pada peserta didik
D. Berorientasi pada kreativitas

4. Dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 dinyatakan bahwa Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) paling sedikit memuat:
A. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber

belajar, dan penilaian
B. Identitas, Kompotensi Dasar, Indikator, Materi,  Metode pembelajaran dan

Penilaian.
C. Tujuan pembelajaran, Kompetensi Dasar, Materi pembelajaran, Metode

pembelajaran, dan Penilaian.
D. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran

dan Penilaian.

5. Urutan sistematika RPP sesuai Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 adalah….
A. Identitas; Kompetensi Inti; Kompetensi Dasar dan Indikator; Materi Pokok;

Metode Pembelajaran; Sumber Belajar; Media dan Alat Pembelajaran; Langkah-
Langkah Pembelajaran; Penilaian.

B. Identitas; Kompetensi Inti; Tujuan Pembelajaran; Materi Pembelajaran; Metode
Pembelajaran; Media,alat, dan sumber pembelajaran; Langkah-langkah kegiatan
pembelajaran; Penilaian

C. Identitas; KD dan Indikator; Tujuan Pembelajaran; Materi Pembelajaran;
Metode Pembelajaran; Media,alat, dan sumber pembelajaran; Langkah-langkah
kegiatan pembelajaran; Penilaian
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D. Identitas; KD dan Indikator; Tujuan Pembelajaran; Materi Pembelajaran;
Sumber Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Media dan alat bantu; Langkah-
langkah kegiatan pembelajaran; Penilaian

4. Rangkuman

1. Alasan pentingnya RPP disusun oleh guru adalah 1).RPP adalah merupakan
bukti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh guru di kelas dan wajib disusun oleh
guru; 2).RPP merupakan rambu-rambu untuk dijadikan sebagai pedoman guru
dalam melaksanakan aktivitas di kelas; 3).Dengan menyusun RPP, guru telah
lebih awal memikirkan cara terbaik dan termudah untuk membangun
kompetensi yang dipersyaratkan pada siswa agar siswa mencapai  kompetensi
tersebut; 4).Dengan menyusun RPP  guru sedini mungkin memperkirakan
efektifitas pengelolaan kelas baik menyangkut waktu, penciptaan suasana kelas,
maupun upaya-upaya pencapaian tujuan pembelajaran

2. RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari
suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus.

3. Prinsip pengembangan RPP meliputi: 1).Merupakan terjemahan dari kurikulum
dan sesuai silabus; 2).Dikembangkan sesuai kondisi satuan pendidikan;
3).Mendorong partisipasi aktif peserta didik; 4).Sesuai dengan tujuan Kurikulum
2013; 5).Mengembangkan budaya membaca dan menulis; 6).mengembangkan
kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam
berbagai bentuk tulisan;7).Memberikan umpan balik dan tindak lanjut;
8).Memberi umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedy;
9).Keterkaitan dan keterpaduan; 10).memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan
antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan
sumber belajar; 11).Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi;
12).mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara
terintegrasi, sistematis, dan efektif

5. Refleksi

1. Apa yang ibu/bapak pahami setelah mempelajari materi ini?

2. Pengalaman penting apa yang ibu/ bapak peroleh setelah mempelajari materi

ini?

3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas ibu/ bapak sebagai pendamping

penyusunan RPP?

4. Apa rencana tindak lanjut yang akan ibu/ bapak lakukan setelah kegiatan ini?
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B. Kegiatan Pembelajaran 2:  TEKNIK MENYUSUN RPP

1. Indikator Hasil Belajar

2. Uraian Materi Pembelajaran

a. Pendahuluan
Tidak sedikit para guru yang mengalami kesulitan dalam menyusun RPP.

Dengan kesulitan tersebut, maka berbagai upaya yang mereka lakukan antara lain

copy faste dari RPP yang disusun di sekolah lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan

untuk diperlihatkan kepada Pengawas atau Kepala Sekolah apabila hal tersebut

ditanyakan. Berkaitan dengan masalah tersebut, maka pada uraian berikut ini

disajikan bagaimana teknik menyusun RPP.

b. Teknik Penyusunan RPP
1) Langkah-Langkah Menyusun RPP

Sebelum diuraikan bagaimana langkah-langkah menyusun RPP, secara umum

pahami hal-hal yang harus dicermati jika RPP telah disusun seperti pada  diagram

berikut ini.

BAGAIMANA TEKNIK MENYUSUN RPP?

S i l a b u s

Model-Model
PembelajaranRPP

Langkah-Langkah
Pembelajaran

KEGIATAN
PENUTUP

PENDAHU
LUAN

KEGIATAN
INTI

Kurikulum 2013

EKSPLORASI ELABORASI KONFIRMASI

Materi dan Sumber
Belajar

Tulis sesuai
sistematika

Lihat Permendikbud No
81a Thn 2010

Sesuaikan sintaks dari
Model Pembelajaran

Mengamati, Menanya, Mengumpulkan, Mengasosiasikan,
Dan Mengkomunikasikan hasil,

ALAT
EVALUASI

Berdasarkan diagram tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa ada dua tahap

kegiatan yang akan dilakukan ketika menyusun RPP, yaitu sebagai berikut:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, daharapkan Anda dapat menjelaskan
teknik menyusun RPP meliputi: 1).menguraikan langkah-langkah
menyusun RPP, alur penyusunan RPP

SKEMA PENYUSUNAN RPP
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a) Menyiapkan bahan baku yakni silabus, buku-buku materi pelajaran, sintaks

dari model-model pembelajaran yang dipilih, menginventaris sumber belajar

yang mungkin dapat digunakan.

b) Menyusun RPP dengan langkah-langkah:

(1) Mengkaji Silabus

Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4

KD sesuai dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap

lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut,

di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam

pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan peserta didik ini

merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Apakah yang

dimaksud dengan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi itu?

Eksplorasi adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang memberi

kesempatan kepada peserta didik untuk mencaritemukan berbagai informasi,

pemecahan masalah, dan inovasi. Elaborasi serangkaian kegiatan

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengekspresikan dan

mengaktualisasikan diri melalui berbagai kegiatan dan karya yang bermakna,

sedangkan konfirmasi adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang

memberi kesempatan bagi peserta didik untuk dinilai, diberi penguatan dan

diperbaiki secara terus-menerus.

Ketiga kegiatan tersebut yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP

sesuai metode, strategi, pendekatan dan model pembelajaran yang dipilih,

dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran,

yang membuat peserta didik aktif belajar. Pengkajian terhadap silabus juga

meliputi perumusan indikator KD dan penilaiannya.

(2) Mengidentifikasi Materi Pembelajaran

Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD

dengan mempertimbangkan:

(a) potensi peserta didik;

(b) relevansi dengan karakteristik daerah,

(c) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual

peserta didik;
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(d) kebermanfaatan bagi peserta didik;

(e) struktur keilmuan;

(f) aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;

(g) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan

(h) alokasi waktu.

(3) Menentukan Tujuan

Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan

untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak

mengandung dua aspek: Audience (peserta didik) dan Behavior (aspek

kemampuan).

(4) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar

yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik,

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam

rangka pencapaian KD. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud

melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat

pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu

dikuasai peserta didik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan

pembelajaran adalah sebagai berikut.

(a) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para

pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran

secara profesional.

(b) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang

dilakukan guru, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di

silabus.

(c) Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario

langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan

ini diorganisasikan menjadi kegiatan: Pendahuluan, Inti, dan Penutup.

Kegiatan inti dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari kegiatan
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(5) Penjabaran Jenis Penilaian

Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian

pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian

dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun

lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa

tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Oleh karena pada setiap pembelajaran peserta didik didorong untuk

menghasilkan karya, maka penyajian portofolio merupakan cara penilaian

yang harus dilakukan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis,

dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

(6) Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah

minggu efektif dan alokasi waktu matapelajaran per minggu dengan

mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan

tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus

merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan

oleh peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, alokasi tersebut dirinci dan

disesuaikan lagi di RPP.

(7) Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan

untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara

sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.

C. Merencanakan Proses Pembelajaran

Diketahui bahwa kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran yaitu

proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran

langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan,

kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber

belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam

pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya,

mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang
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sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan

pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan instructional effect.

Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran

langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan

dengan pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap

yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu,

pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh

mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh

karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan yang terjadi selama

belajar di sekolah dan di luar dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler terjadi proses

pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap.

Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi dan

tidak terpisah. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD

yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya, dikembangkan secara bersamaan dalam

suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan

KI-2. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang

dikembangkan dari KI-1 dan KI-2.

Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: a. mengamati;

b. menanya; c. mengumpulkan informasi; d. mengasosiasi; dan e. mengkomunikasikan. Kelima

pengalaman belajar ini harus tercipta pada saat kegiatan pembelajaran.

Dalam standar proses pelaksanaan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan,

kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

1) Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

a) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses

pembelajaran;

b) mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan

terkait dengan materi yang akan dipelajari;

c) mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan

dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran

atau KD yang akan dicapai; dan

d) menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan yang

akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas.
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2) Kegiatan Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan, yang

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi

peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan ruang

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta

didik dan matapelajaran, yang meliputi proses observasi, menanya, mengumpulkan

informasi, asosiasi, dan komunikasi. Untuk pembelajaran yang berkenaan dengan

KD yang bersifat prosedur untuk melakukan sesuatu, guru memfasilitasi agar

peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap pemodelan/demonstrasi oleh

guru atau ahli, peserta didik menirukan, selanjutnya guru melakukan pengecekan

dan pemberian umpan balik, dan latihan lanjutan kepada peserta didik. Dalam

setiap kegiatan guru harus memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap

seperti jujur, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat

orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. Cara pengumpulan data sedapat

mungkin relevan dengan jenis data yang dieksplorasi, misalnya di laboratorium,

studio, lapangan, perpustakaan, museum, dan sebagainya. Sebelum

menggunakannya peserta didik harus tahu dan terlatih dilanjutkan dengan

menerapkannya.

a) Mengamati

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi

kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan:

melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik

untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat,

membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek.

b) Menanya

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada

peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca

atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan

pertanyaan: pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai

kepada yang abstra berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain

HO-3 c-2/RPP-KUR-2013-17



yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan

yang bersifat hipotetik.

Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru,

masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat

di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri.

Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya

dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Semakin terlatih dalam bertanya

maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan.

Pertanyaan terebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan

beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik,

dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam.

c) Mengumpulkan dan mengasosiasikan

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari

berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca

buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti,

atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah

informasi.

Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memeroses

informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi

lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil

berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan.

d) Mengkomunikasikan hasil

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan

dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil

tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta

didik atau kelompok peserta didik tersebut.

3) Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau

sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan/atau

refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan

terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran,

merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program
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pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual

maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan

rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Perlu diingat, bahwa KD-KD diorganisasikan ke dalam empat KI. KI-1

berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. KI-2 berkaitan dengan

karakter diri dan sikap sosial. KI-3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi

ajar, sedangkan KI-4 berisi KD tentang penyajian pengetahuan. KI-1, KI-2, dan KI-

4 harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran setiap materi

pokok yang tercantum dalam KI-3, untuk semua matapelajaran. KI-1 dan KI-2

tidak diajarkan langsung, tetapi indirect teaching pada setiap kegiatan

pembelajaran.

Bagaimana dengan Perencanaan Pembelajaran Tematik?

Perencanaan pembelajaran tematik dapat dilakukan dengan prosedur tertentu.

Untuk memahami prosediur penyusunannya dapat dilihat pada diagram di bawah

ini.

Diagram penyusunan perencanaan pembelajaran tematik

LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN
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Sebagai contoh terdapat beberapa tema antara lain seperti di bawah ini

TEMA
NO TEMA WAKTU
1 Diri Sendiri 4 minggu
2 Kegemaranku 4 minggu
3 Kegiatanku 4 minggu
4 Keluargaku 4 minggu
5 Pengalamanku 4 minggu
6 Lingkunganku bersih dan sehat 4 minggu
7 Benda, binatang, dan tanaman di

sekitarku
4 minggu

8 Peristiwa alam 4 minggu

Selanjutnya melakukan pemetaan tema. Misal seperti format di bawah ini.
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Dilanjutkan dengan:

Menyusun RPP sesuai sistematika dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013

dimana pada identitas khusus mata pelajaran diganti dengan tema.

Misal:
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dan seterusnya.

Tugas: Buatlah RPP dengan format sebagai berikut:
SatuanPendidikan :  …………………………………………..
Mata Pelajaran : ……………………………………………
Kelas / Semester :  ………………………………………….
Tema :  …………………………………………
Sub Tema :  …………………………………………

A. Kompetensi Inti (KI)
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
C. Tujuan Pembelajaran
D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)
E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media : ………………………………………………………….
2. Alat/Bahan : ………………………………………………………….
3. Sumber Belajar : ………………………………………………………….

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)

a……………………………………………………………………………
b……………………………………………………………………………
c……………………………………………………………………………
d……………………………………………………………………………

2. Kegiatan Inti (...menit)
Sesuaikan sintaksnya dengan model/pendekatan/metode yang dipilih
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Sesuaikan sintaksnya dengan model/pendekatan/metode yang dipilih

a Mengamati: …..……………………………………………………
b. Menanya: ……….………………………………………………..
c. Mengumpulkan dan mengasosiasikan : …..………….…………..
d. Mengkomunikasikan hasil: …..…………………………………..

3. Penutup (…menit)
a…………………………………………………………………………
b………………………………………………………………………….
c………………………………………………………………………….

H. Penilaian
1. Jenis/teknik penilaian :

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

2. Bentuk instrumen dan instrumen
………………………………………………………………………….

c) Pedoman penskoran
………………………………………………………………………….

6. Penilaian

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar!

1. Langkah pertama dalam menyusun RPP adalah mengkaji silabus, terutama
melihat rincian kegiatan dari eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Eksplorasi
dimaksud adalah….
a. Kadar kegiatan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik

untuk mencaritemukan berbagai informasi, pemecahan masalah, dan inovasi
b. Kadar keiatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik

mengekspresikan dan mengaktualisasikan  diri melalui berbagai kegiatan dan
karya yang bermakna

c. Serangkaian kegiatan pembelajaran yang memberi kesempatan bagi peserta
didik untuk dinilai, diberi penguatan dan diperbaiki secara terus-menerus.

d. Kadar kegiatan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk saling menilai, bertanya, dan mengkomunikasikan hasil secara kreastif,
inovatif dan bermakna

2. Di bawah ini yang tidak termasuk hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam
mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang ketercapaian Kompetensi
Dasar saat menyusun RPP adalah….

a. potensi peserta didik; relevansi dengan karakteristik daerah;dan struktur
keilmuan

b. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta
didik

c. kebermanfaatan bagi peserta didik;  aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi
pembelajaran

d. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; alat dan
sumber bahan; dan alokasi waktu
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3. Setiap objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang
berupa media cetak dan elektronik, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan
budaya merupakan….
a. Alat pembelajaran
b. Sumber pembelajaran
c. Media pembelajaran
d. Alat peraga pembelajaran

4. Di bawah ini yang tidak termasuk langkah minimal yang wajib dilakukan oleh
guru pada kegiatan pendahuluan pada langkah-langkah pembelajaran dan
dituangkan dalam RPP adalah….
a. member salam, mengabsen siswa, berdoa sesuai keyakinan masing-masing,

sebelum proses pembelajaran dimulai
b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan

terkait dengan materi yang akan dipelajari
c. mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan

dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan
pembelajaran atau KD yang akan dicapai

d. menyampaikan ruang lingkup materi, tujuan pembelajaran serta kegiatan yang
akan dilakukan peserta didik

5. Di bawah ini deskripsi yang tidak benar terkait dengan pengembangan
Kompetensi Inti (KI) sesuai Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013 adalah.….
a. KD-KD diorganisasikan ke dalam empat KI. KI-1 berkaitan dengan sikap diri

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. KI-2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap
sosial. KI-3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, sedangkan
KI-4 berisi KD tentang penyajian pengetahuan

b. KI-1, KI-2, dan KI-4 harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses
pembelajaran setiap materi pokok yang tercantum dalam KI-3, untuk semua
matapelajaran

c. KI-1 dan KI-2 tidak diajarkan langsung, tetapi indirect teaching pada setiap
kegiatan pembelajaran

d. KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 merupakan materi pokok yang harus dijabarkan
oleh guru untuk semua matapelajaran

e. Rangkuman

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun RPP adalah
1. Menyiapkan bahan yakni silabus, buku-buku materi pelajaran, sintaks dari

model-model pembelajaran yang dipilih, menginventaris sumber belajar yang
mungkin dapat digunakan.

2. Menyusun RPP dengan langkah-langkah: Mengkaji Silabus; Mengidentifikasi
Materi Pembelajaran ; Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang
pencapaian KD; Menentukan Tujuan; Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran;
Penjabaran Jenis Penilaian , Menentukan Alokasi Waktu, Menentukan Sumber
Belajar.

3. Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: a. mengamati;
b. menanya; c. mengumpulkan informasi; d. mengasosiasi; dan e. mengkomunikasikan.
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4. KD-KD diorganisasikan ke dalam empat KI. KI-1 berkaitan dengan sikap diri
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. KI-2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap
sosial. KI-3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, sedangkan KI-4
berisi KD tentang penyajian pengetahuan. KI-1, KI-2, dan KI-4 harus
dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran setiap materi
pokok yang tercantum dalam KI-3, untuk semua matapelajaran. KI-1 dan KI-2
tidak diajarkan langsung, tetapi indirect teaching pada setiap kegiatan
pembelajaran.

f. Refleksi

1. Apa yang ibu/bapak pahami setelah mempelajari materi ini?

2. Pengalaman penting apa yang ibu/ bapak peroleh setelah mempelajari materi

ini?

3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas ibu/ bapak sebagai pengawas sekolah?

4. Apa rencana tindak lanjut yang akan ibu/ bapak lakukan setelah kegiatan ini?

Daftar Pustaka
Kemdikbud, (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun

2013 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum 2013. Jakarta, Kemdikbud.
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LAMPIRAN 1 : CONTOH RPP SD TEMATIK
RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN

SATUAN PENDIDIKAN :
TEMA/SUBTEMA : Diriku/Aku dan Teman Baru
KELAS/SEMESTER : I/1(satu)
MATERI POKOK : Perkenalan Diri
ALOKASI WAKTU : 4 x 35 menit

A. KOMPETENSI INTI (KI)
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah dan di sekolah.

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam
karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak
mulia.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator
B.1 Kompetensi Dasar

B.1.1. Kompetensi Dasar KI-1
PPKn
1.1. Menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan

beragama sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan
rumah dan sekolah

B.1.2. Kompetensi Dasar KI-2
Bahasa Indonesia
2.1. Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud

dan sifat benda melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa
daerah

2.2. Memiliki rasa percaya diri terhadap keberadaan tubuh melalui
pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah

PPKn
1.1. Menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan

beragama sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan
rumah dan sekolah

2.1. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru
sebagai perwujudan nilai dan moralPancasila

SBDP
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2.1. Menunjukkan rasa percaya diri untuk berlatih mengekspresikan diri
dalam mengolah karya seni

PJOK
2.1. Menunjukkan perilaku percaya diri dalam melakukan berbagai aktivitas

fisik dalam bentuk permainan
B.1.3 Kompetensi Dasar KI-3
B.1.4. Kompetensi Dasar KI-4
PPKn
4.2. Melaksanakan tata tertib dirumah dan di sekolah

Indikator
Menjalankan peraturan padapermainan di sekolah

Bahasa Indonesia
4.4. Menyampaikan teks cerita diri/personal tentang keluarga secara

mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian
Indikator
• Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap
• Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama panggilan
• Menyebutkan nama temannya

PJOK
4.3 Mempraktikkan pola gerak dasar manipulatif yang dilandasi konsep

gerak dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau permainan
tradisional
Indikator
• Melakukan gerakan melempar
• Melakukan gerakan menangkap

SBDP
4.1.Menggambar ekspresi dengan mengolah garis, warna dan bentuk

berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekitar
Indikator
Memberi hiasan pada kartu nama

C. Tujuan Pembelajaran
 Setelah mengikuti permainan lembar bola,siswa dapat memperkenalkan diri

denganmenyebutkan nama panggilan secara benar.
 Dengan melakukan permainan siswa dapatmenyebutkan nama lengkap

dengan benar.
 Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswadapat menghias kartu nama

dengan rapi.
D. MATERI PEMBELAJARAN

Cara memperkenalkan diri sendiri.
Melakukan gerak melempar
Menghias kartu nama
Perilaku tertib

E. METODE PEMBELAJARAN
Permainan/simulasi, tanya jawab, bernyanyi

F. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER BELAJAR
 Bola plastik atau bola dari kertas bekas yang dibuatmenjadi bentuk bola,
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 Karton/kertas/kardus bekas yang sudah dipotong-potong dan diberi nama
masing-masingsiswa

 Pensil warna/spidol yang bisa digunakan untukmenghias kartu yang sudah
disediakan

 Tali/peniti/alat lain untuk memasangkan kartunama
 Buku siswa
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G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Sesi Pertama (Mengenal Teman Baru)
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal

Guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan menanyakan kabar
mereka serta bagaimana perasaan mereka di kelas yang baru. Guru
menjelaskan apa kegiatan yang akan mereka lakukan hari ini dan apa tujuan
yang akan dicapai dari kegiatan tersebut dengan bahasa yang sederhana dan
dapat difahami oleh siswa.

b. Kegiatan Inti
1. Guru memperkenalkan diri kepada siswa.
2. Guru meminta siswa membuka buku siswa hal. 1 dan membacakan teks

dan nama-nama teman Udin.
3. Guru menunjukkan cara berkenalan, seperti yang dilakukan Edo dan Beni

di buku siswa hal. 2.
4. Siswa diajak untuk saling berkenalan melalui sebuah permainan lempar

bola dan menjelaskan aturan bermainnya yaitu siswa diminta melingkar
(boleh duduk atau berdiri).

5. Permainan dimulai dari guru dengan memperkenalkan diri, ”Selamat
pagi, nama saya Ibu/Bapak....nama panjang....biasa dipanggil
Ibu/Bapak.... kemudian, melempar bola pada salah satu siswa (hindari
pelemparan bola dengan keras)

6. Siswa yang berhasil menangkap bola harus menyebutkan nama lengkap
dan nama panggilan. Kemudian, dia melempar kepada teman lain. Teman
yang menangkap lemparan bola, menyebutkan nama lengkap dan nama
panggilan.

7. Demikian seterusnya hingga seluruh siswa memperkenalkan diri.
8. Setelah semua memperkenalkan diri, guru mengajak siswa untuk

bernyanyi sambil mengingat kembali nama-nama teman di kelas. Guru
bisa menggunakan lagu yang ada di buku siswa.

9. Siswa berada pada posisi lingkaran. Guru menyanyi sambil menepuk
salah satu siswa, lalu siswa itu menyebutkan namanya. Lalu siswa
tersebut sambil menyanyi “Siapakah Namamu” menepuk teman di
sebelahnya dan teman tersebut menyebutkan namanya sambil mengikuti
irama lagunya dan seterusnya.

10. Kegiatan ditutup dengan diskusi pentingnya saling mengenal, dimulai dari
mengenal nama.

Lirik lagu “Siapa Namamu”

Ciptaan A.T. Mahmud

1 2 / 3 . / 3 4 / 5 ./

Sia pa kah na ma mu

5 4 / 3 . / 3 3 /1 . //

Na ma ku .............

(sebutkan nama anak)
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c. Penutup
Guru mengulas kembali kegiatan yang sudah dilakukan dan meminta siswa
melakukan refleksi dari kegiatan yang baru saja mereka lakukan, Guru
mengarahkan siswa untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya selama
melakukan kegiatan.

Sesi Kedua (Membuat Kartu Nama)
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal

Guru melakukan kegiatan penyegaran untuk untuk membuat siswa
bersemangat. Guru melakukan review kegiatan pada sesi pertamadan
menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya serta tujuan yang
hendak dicapai pada kegiatan tersebut.

b. Kegiatan Inti
1. Guru menjelaskan bahwa untuk dapat mengenal nama teman, kita bisa

juga menggunakan kartu nama.
2. Guru menyampaikan bahwa siswa akan membuat kartu nama mereka

masingmasing.
3. Guru membagikan potongan-potongan karton dengan nama masing-

masing siswa.
4. Guru menunjukkan kartu namanya sendiri yang sudah dibuat sebelumnya

sebagai contoh.
5. Siswa diminta untuk menghias dan atau mewarnai kartu nama mereka

masingmasing.
6. Siswa diminta menggunakan kartu namanya selama berada di sekolah

ataumenempelkan semua kartu nama di kelas.

c. Penutup
Guru meminta siswa merapikan pekerjaannya, dan menanyakan apakah
siswa puas dengan pekerjaannya. Dengan arahan guru siswa melakukan
refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan.

H. PENILAIAN
H.1 Teknik Penilaian

a. Unjuk Kerja Kegiatan Perkenalan
b. Unjuk Kerja Membuat Kartu Nama

H.2 Instrumen Penilaian

No Kriteria Baik Sekali Baik Cukup Perlu
Bimbingan

1. Kemampuan
memperkenal-
kan diri

Siswa mampu
menyebutkan
nama panjang
dan nama
panggilan

Siswa mampu
menyebutkan
nama panjang

Siswa hanya
mampu
menyebutkan
nama panggilan

Siswa belum
mampu
memperkenalka
n diri

2. Kemampuan
menjalankan
aturan
permainan

Siswa mampu
melakukan
permainan
sesuai dengan
instruksi tanpa

Siswa mampu
melakukan
permainan
sesuai aturan
tetapi dengan

Siswa mampu
melakukan
permainan
sesuai aturan,
tetapi dengan

Siswa belum
mampu
melakukan
permainan
sesuai dengan
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No Kriteria Baik Sekali Baik Cukup Perlu
Bimbingan

pengarahan
ulang

satu kali arahan
ulang

lebih dari satu
kali arahan
ulang

aturan

3. Kemampuan
melakukan
gerakan
melempar dan
menangkap

Siswa mampu
melempar dan
menangkap bola
dengan akurat
tidak pernah
meleset

Siswa mampu
melempar dan
menangkap
bola tetapi satu-
dua kali meleset

Siswa mampu
melempar dan
menangkap bola
tetapi lebih dari
3 kali meleset

Siswa belum
mampu
melempar dan
menangkap
bola

H3. Rubrik Kegiatan Membuat Kartu Nama

No. Kriteria Baik sekali Baik Cukup
Perlu

bimbingan

1. Komponen kartu
nama

Memenuhi 3
komponen
(gambar/foto
diri, hiasan, dan
bentuk yang
unik)

Memenuhi 2 dari
3 komponen

Hanya
memnuhi 1 dari
3 komponen

Tidak
memenuhi 3
komponen

2. Jumlah warna
yang digunakan

Menggunakan 4
warna atau lebih

Menggunakan 3
warna

Menggunakan 2
warna

Menggunaka
n 1 warna

H.4 Pedoman penilaian dan penskoran
Format Pengamatan Kegiatan Perkenalan dan Penilaian

No. Nama
Siswa

Kemampuan
memperken
al-kan diri

Kemampuan
menjalankan

aturan
permainan

Kemampuan
melakukan

gerakan
melempar dan

menangkap

Total
Skor

Nilai

1. Siti 4 3 4 11
x

100=91,7

2. Dayu 3 3 3 9

3. Udin 4 3 2 9

4. Edo 4 3 4 11

... ....

... ....
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H5. Format penilaian kegiatan membuat kartu nama

No. Nama
Siswa

Komponen
Kartu Nama

Jumlah warna yang
digunakan Total Skor Nilai

1. Siti 4 3 7 x 100=87,5

2. Dayu 3 3 6

3. Udin 4 3 7

4. Edo 4 3 7

... ....

... ....

H.4 Refleksi
* Hal-hal yang perlu menjadi perhatian
............................................................................................................................. ................
* Siswa yang perlu mendapat perhatian khusus

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

* Hal-hal yang menjadi catatan keberhasilan
.............................................................................................................................................
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LAMPIRAN 2: CONTOH RPP SMP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMP  Negeri 229 Jakarta
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/ Semester : VII/ Semester Satu
Materi Pokok : Teks Hasil Observasi
Alokasi Waktu : 3  pertemuan (3 X 3 Jam Pelajaran)

A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
1. 1.1 Menghargai dan mensyukuri keberadaan

bahasa Indonesia sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa untuk
mempersatukan bangsa Indonesia di
tengah keberagaman bahasa dan budaya

1.1.1 Terbiasa menggunakan bahasa
Indonesia di kelas dan di luar
kelas dengan baik dan benar

2. 2.1 Memiliki perilaku jujur, tanggung jawab,
dan santun dalam menanggapi secara
pribadi hal-hal atau kejadian berdasarkan
hasil observasi

2.1.1 Menunjukkan perilaku tidak menjiplak
pada kegiatan menulis teks

2.1.2 Selalu tepat waktu dalam menyelesaikan
tugas

2.1.3 Senantiasa menggunakan kata-kata ynag
tidak menyinggung perasaan orang lain

3. 3.2 Membedakan teks hasil observasi,
tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi,
dan cerita pendek baik melalui lisan
maupun tulisan

3.2.1 Membedakan teks hasil observasi
dengan teks deskripsi dilihat dari
struktur isi

3.2.2 Membedakan teks hasil observasi
dengan teks deskripsi dilihat dari
fitur bahasa

4. 4.2  Menyusun teks hasil observasi,
tanggapan deskriptif, eksposisi,
eksplanasi, dan cerita pendek sesuai
dengan karakteristik teks yang akan
dibuat baik secara lisan maupun tulisan

4.2.1 Menulis judul teks observasi
dengan tidak menyontek karya
orang lain

4.2.2 Menulis kalisifikasi umum teks
hasil observasi sesuai dengan
fakta yang ditemukan

4.2.3 Menulis deskripsi penciri teks
hasil observasi secara detail
sesuai dengan data yang
dikumpulkan
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C. Tujuan Pembelajaran
1. Pertemuan ke-1

a. Diberi kesempatan mengamati teks hasil observasi dan deskripsi, peserta didik dapat
membedakan judul kedua teks tersebut dalam waktu yang ditentukan

b. Diberi kesempatan mencermati teks hasil observasi dan deskripsi, peserta didik dapat
menentukan struktur isi (klasifikasi umum, rincian deskripsi) kedua teks tersebut sesuai dengan
waktu yang ditetapkan.

c. Diberi kesempatan membaca teks hasil observasi dan deskripsi, peserta didik dapat
membedakan fitur bahasa teks hasil observasi dan deskripsi sesuai dengan teks yang dibaca.

2. Pertemuan ke-2
a. Disajikan objek pengamatan, peserta didik dapat mendata detail-detail

objek tersebut
b. Berdasarkan detail objek pengamatan, peserta didik dapat menyusun

kerangka teks observasi
3. Pertemuan ke-3

a. Berdasarkan kerangka teks observasi yang ditulisnya, peserta didik dapat
menyusun draf teks hasil observasi

b. Diberi kesempatan membaca draf teks hasil observasi karya sendiri,
peserta didik dapat menentukan kelemahan bagian struktur teks hasil
observasi ( judul, definisi umum, bagian deskripsi, dan penutup)

D. Materi Pembelajaran
1. Pertemuan ke-1

Pengenalan struktur teks hasil observasi dan deskripsi
Struktur isi:
 Judul
 Klasifikasi umum
 Deskripsi
Ciri Bahasa
 Penggunaan kata sifat
 Penggunaan kata kerja aksi
 Penggunaan istilah-istilah teknis

2. Pertemuan ke-2
Pengamatan objek
- Pemilihan objek
- pengumpulan detail objek
- Penyusunan kerangka  teks

3. Pertemuan ke-3
Penyusunan teks hasil observasi
- Penyusunan draf teks hasil observasi
- Penentuan kelngkapan dan kebenaran struktur teks observasi

E. Metode Pembelajaran
Saintifik  dan  inkuiri

F. Sumber Belajar
 Mahsun, dkk. 2013. Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan untuk SMP/M.Ts.

Kelas VII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 3 s.d. 30.
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 Tim Olvista. 2011. Komodo Reptil Warisan Zaman Purba. Tersedia di
http://olvista.com/fauna/komodo-reptil-warisan-zaman-purba/ diunduh, Kamis,
26 Juni 2013.

G. Media Pembelajaran
Model :  Teks hasil observasi dan deskripsi, Puisi tentang alam
Gambar :  Gambar lingkungan alam
Realita :  Lingkungan sekolah

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan ke-1

a. Pendahuluan  (12  menit )
1) Pendidik dan peserta didik bertanya jawab tentang lingkungan alam

berdasarkan puisi Tanah Kelahiran karya Ramadhan KH.
2) Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang sifat baik orang yang

gemar mendokumentasikan keindahan lingkungan dalam bentuk
tulisan maupun gambar.

3) Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan.
4) Pendidik dan peserta didik menyepakatai langkah-langkah kegiatan

yang akan ditempuh untuk mencapai kompetensi.
b. Kegiatan inti (90 menit)

Mengamati
 Peserta didik mengamati teks hasil observasi dan deskripsi untuk

menemukan perbedaan struktur isi kedua teks tersebut
 Peserta didik secara mandiri mengamati teks observasi dan

deskripsi untuk menemukan fitur-fitur bahasa pada kedua teks
tersebut

Menanya
 Peserta didik dengan bimbingan guru mengajukan pertanyaan

dengan berpedoman dengan kata tanya apa, di mana, bagaimana,
mengapa sesuai dengan isi teks tersebut.

 Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang bahasa yang
digunakan pada teks hasil obesrvasi dan deskripsi dengan
memperhatikan pilihan kata, jenis kata , dan kalimat.

Mengumpulkan data
 Peserta didik berkelompok terdiri atas 4-5 orang/ kelompok dengan

cara menyebut nama-nama benda/ tumbuhan untuk ditetapkan
sebagai nama kelompoknya.

 Kelompok peserta didik membaca sumber-sumber lain untuk
menentukan perbedaan struktur isi dan bahasa kedua teks tersebut.

Mengasosiasi
 Kelompok peserta didik mendiskusikan perbedaan struktur isi teks

hasil teks observasi dengan deskripsi tentang judul, klasifikasi
umum, dan rincian deskripsi

 Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan perbedaan
bahasa yang digunakan pada teks hasil observasi dengan deskripsi
sesuai dengan data yang terdapat pada kedua teks tersebut

 Peserta didik membandingkan dan menyimpulkan perbedaan
struktur teks hasil observasi dengan deskripsi tepat waktu
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 Peserta didik dalam kelompok membandingkan dan menyimpulkan
perbedaan bahasa yang digunakan dalam teks hasil observasi dan
deskripsi

Mengomunikasikan
 Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya tentang

perbedaan struktur isi teks observasi dengan deskripsi
 Kelompok lain menanggapi presentasi kelompok lain dengan

terlebih dahulu mengacungkan tangan
 Tanggapan kelompok memperhatikan pilihan kata yang tidak

menyinggung perasaan kelompok lain
 Dengan dibimbing pendidik, peserta didik menyimpulkan

perbedaan struktur isi dan bahasa teks hasil observasi dan deskripsi
c. Penutup (18 menit)

1) Peserta didik mengemukakan kesulitan dan kemanfaatan selama
pembelajaran berlangsung

2) Peserta didik menyampaikan usulan untuk perbaikan pembelajaran
berikutnya

3) Peserta didik  menerima tugas membaca teks observasi deskripsi
4) Peserta didik menerima rencana kegiatan berikutnya berupa

mengamati suatu objek sebagai bahan menulis teks hasil observasi
2. Pertemuan ke-2

a. Kegiatan Pendahuluan  (12 menit )
1) Peserta didik dan pendidik bertanya jawab tentang hasil membaca teks

hasil observasi
2) Peserta didik bercerita manfaat membaca teks hasil observasi dan

mengemukaan pandangannya tentang teks hasil observasi
3) Peserta didik menerima informasi tujuan kegiatan pembelajaran yang

akan ditempuh.
4) Peserta didik dan Pendidik menyepakati langkah-langkah kegiatan

yang akan dilakukan dalm pembelajaran.
b. Kegiatan Inti (90 menit)

Mengamati
 Peserta didik membaca teks hasil observasi
 Peserta didik menandai bagian-bagian teks hasil observasi
 Peserta didika menadandai pilihan kata yang merupakan penciri teks

hasil observasi
Mananya
 Peserta didik dalam kelompok mengajukan pertanya tentang tata cara

mengelompokkan data hasil observasi
 Peserta didik dalam kelompok mengajukan tata cara menyusun

kerangka teks hasil observasi
Mengumpulkan data
 Peserta didik berkelompok dalam 4 atau 5 orang per kelompok

dengan dipandu pendidik
 Setiap kelompok menerima tabel pengamatan dan alat teropong

dari kertas manila untuk mengamati objek
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 Setiap kelompok mendapat tugas dan tempat yang berbeda di luar
kelas sebelum melakukan pengamatan di luar kelas

 Sebelum melakakukan pengamatan setiap kelompok
mengidentifikasi unsur-unsur penting yang akan diamati sesuai
dengan objek yang diamati, misalnya: tumbuhan, perlu ditentukan
(a) ciri fisik, (b) kondisi tempat tumbuh, (c) perilaku tumbuhan,
(d) karakteristik rinci dari tiap-tiap bagian, dan (e) proses
pertumbuhannya.

 Setiap kelompok mengamati objek menggunakan alat teropong
dan tabel pengamatan dengan sikap tidak berebut dan
berdesakan

Mengasosiasi
 Semua anggota kelompok masuk ke ruang kelas belajar
 Setiap anggota kelompok menuangkan hasil pengamatannya pada

tabel pengamatan dipandu oleh salah seorang ketua kelompok
 Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menyusun kerangka teks

hasil observasi
Mengomunikasikan
 Masing-masing kelompok secara bergantian menyampaikan hasil

pengamatannya dengan pedoman pada strukutur teks observasi
menurut  apa adanya dan kelompok lain menanggapi dengan kata-kata
yang tidak menyinggung perasaan orang lian

 Berdasarkan hasil pengamatan dan komentar kelompok lain, setiap
kelompok menyempurnakan kerangka penulisan teks observasi

 Pendidik memberikan penguatan struktur kerangka teks hasil
observasi dan tata cara menyusunnya

 Setiap peserta didik dalam kelompok menyempurnakan kerangka teks
hasil observasi berdasarkan masukan dan detail fata yang
diperolehnya

c. Kegiatan Penutup (18 menit)
1) Peserta didik mengemukakan pengalaman-pengalamannya selama

melakukan pengamatan dan perancangan penulisan pengembangan
kerangka penulisan.

2) Peserta didik menyampaikan struktur tulisan karya teman sendiri untuk
dibandingkan dengan struktur tulisan teman dalam kelompok.

3) Peserta didik dan Pendidik menyepakati strukur kerangka
pengembangan yang akan dijadikan penulisan teks observasi.

4) Peserta didik menerima tugas memperbaiki kerangka penulisan yang
telah dibuatnya.

5) Pendidik menyampaikan rancangan kegiatan berikutnya berupa tata
cara pengembangan kerangka penulisan teks observasi menjadi teks
observasi.

3. Pertemuan ke-3
a. Kegiatan Pendahuluan  (12 menit )

1) Peserta didik dan Pendidik bertanya jawab tentang
keunggulan dan kelemahan teks observasi yang dibuatnya;
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2) Peserta didik membandingkan karya obeservasi yang
dibuatnya dengan teks observasi yang ditayangkan pendidik
kemudian membahas keuntungan-keuntungan menulis teks
observasi;

3) Peserta didik menerima informasi tentang tujuan
pembelajaran yang akan berlangsung;

4) Peserta didik dan pendidik bersepakat  langkah-langkah
kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai kompetensi.

b. Kegiatan Inti (90 menit)
Mengamati
1) Peserta didik duduk dalam kelompok seperti pada pertemuan

sebelumnya;
2) Peserta didik dalam kelompok membaca ulang dan

mencermati kerangka penulisan yang sudah diperbaiki;
Menanya
 Peserta didik dalam kelompok mengajukan pertanyaan

tentang kelengkapan struktur kerangka penulisan yang dibuat
masing-masing anggota

 Peserta didik dalam kelompok mengajukan pertanyaan
tentang tata cara menyempurnakan kerangka teks dan
pengembangannya menjadi teks hasil observasi

Mengumpulkan data
 Masing-masing peserta didik dalam kelompok mengumpulkan

kelengkapan data observasi sebagai bahan penulisan draf teks
hasil observasi.

 Bersama-sama kelompoknya, peserta didik mengumpulkan
pilihan kata penciri teks hasil observasi  sesuai dengan struktur
isi

Mengasosiasi
 Masing-masing peserta didik dalam kelompok menulis draf

teks observasi berdasarkan kerangka yang telah dibuatnya.
 Peserta didik dalam kelompok membandingkan draf

tulisannya dengan draf tulisan teman dalam kelompok dengan
memperhatikan struktur isi.

 Peserta didik dalam kelompok membandingkan draf
tulisannya dengan draf tulisan teman dengan fokus
memperhatikan fitur bahasa yang digunakan.

Mengomunikasikan
 Masing-masing anggota kelompok dalam kelompok saling menukar

tulisan untuk dibaca dan dikomentari berdasarkan struktur isi teks
hasil observasi dan bahasa yang digunakan.

 Peserta didik memajang hasil draf hasil tulisannya sesuai dengan
kelompoknya masing-masing, kelompok lain menilai dengan
memperhatikan struktur isi dan fitur bahasa.
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 Pendidik memberi penguatan tentang draf tulisan teks observasi
peserta didik sesuai bagian-bagian struktur teks hasil observasi dan
bahasa yang digunakan.

c. Penutup (18 menit)
1) Peserta didik menyampaikan rasa puas atau tidaknya

mengikuti kegiatan penulisan teks observasi dengan alasan
yang logis;

2) Peserta didik dan Pendidik menyimpulkan hasil pembelajaran
menulis teks observasi sesuai struktur teks yang dikuasai;

3) Pendidik memberi tugas mandiri memperbaiki draf tulisan
teks hasil observasi;

4) Peserta dan Pendidik merumuskan rencana pembelajaran pada
tahap berikutnya berupa penelaahan dan reviu teks hasil
observasi karya peserta didik.

I. Penilaian
1. Sikap spiritual
a. Teknik Penialaian : Observasi
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi
c. Kisi-kisi

No. Indikator Butir Instrumen
1. Terbiasa menggunakan bahasa

Indonesia di kelas dan di luar
kelas dengan baik dan benar

Aspek lembar observasi
- Sikap menghargai
- Sikap bersyukur

Instrumen terlampir (Lampiran 1a)
2. Sikap Sosial
a. Teknik Penialaian : Observasi, Penilaian diri
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi, Lembar Penilaian Diri
c. Kisi-kisi
No. Indikator Butir Instrumen
1 Selalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas untuk kegiatan

membedakan teks hasil observasi dengan deskripsi
Menyelesaikan tugas  membaca
dengan sungguh-sungguh dan tepat
waktu (tanggung jawab)

2 Senantiasa menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung
perasaan orang lain pada kegiatan menanggapi perbedaan
pendapat tentang teks hasil observasi dan deskripsi

Menanggapi simpulan perbedaan
yang disampaikan teman dengan
menggunakan intonasi  dan pilihan
kata yang tidak menyinggung orang
lain (santun)

3 Menunjukkan perilaku tidak menjiplak pada kegiatan menulis
teks hasil observasi

Menuliskan hasil observasi
menjadi teks hasil observasi
karya sendiri sesuai dengan
detail data yang ditemukan
(jujur)

Instrumen terlampir (Lampiran 1 b)
3. Pengetahuan

a. Teknik Penialaian : Tes tertulis
b. Bentuk Instrumen : Uraian
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c. Kisi-kisi
No. Indikator Butir Instrumen

1. Disajikan teks observasi
dan deskripsi, peserta didik
dapat

- Mengidentifikasi
perbedaan teks struktur
isi teks hasil observasi
dengan deskripsi

- Mengidentifikasin
perbedaan bahasa yang
digunakan pada teks
hasil observasi dan
deskripsi

Berdasarkan teks hasil observasi  dan
deskripsi jelaskan ciri-ciri judul, klsifikasi
umum, dan deskripsi pada teks observasi
yang kamu baca!

Jelaskan ciri-ciri bahasa yang digunakan
dalam teks observasi dan deskripsi yang
kamu baca disertai bukti yang
mendukung jawabanmu!

Bacaan dan  Rubrik penilaian terlampir  (Lampiran 2)
4. Keterampilan

a. Teknik Penilaian : Proyek
b. Bentuk Instrumen : Rubrik penilaian
c. Kisi-kisi

No. Keterampilan Butir Instrumen
1. Disajikan ilustrasi  tugas

pengamatan siswa dapat
menulis teks observasi dengan
bagian-bagian secara lengkap
sesuai struktur teks observasi
(judul, klasifikasi umum,
rincian deskripsi)
Disajikan ilustrasi tugas
pengamatan  siswa dapat
menulis judul, klasifikasi
umum, rincian deskripsi
dengan isi yang sesuai hasil
pengamatan
Disajikan ilustrasi tugas
pengamatan  siswa dapat
menulis judul, klasifikasi
umum, rincian deskripsi
dengan kalimat dan pilihan
kata secara tepat
Disajikan ilustrasi tugas
pengamatan  siswa dapat
menulis judul, klasifikasi
umum, rincian deskripsi
dengan tanda baca dan ejaan
secara tepat

1. Pilih salah satu objek observasi yang ada di
lingkunganmu!

2. Tentukan aspek-aspek yang diamati!
a. Jika yang diamati tumbuhan  unsur yang harus

diamati meliputi (a) ciri fisik, (b) kondisi
tempat tumbuh, (c) perilaku tumbuhan, (d)
karakteristik rinci dari tiap-tiap bagian, dan (e)
proses pertumbuhannya. Kalian bisa
menambahkan unsur lain yang relevan.

b. Jika yang diamati benda-benda cindera mata,
benda tradisional khas, atau  situs sejarah  yang
ada di daerahmu,  unsur yang diamati adalah
(a) ciri fisik (warna, motif, ukuran), (b)  asal
muasal,  dan (c)  perkembangan/ variasi bentuk
cindera mata dari tahun ke tahun. Kalian bisa
menambahkan unsur lain yang relevan.

3. Kembangkan hasil observasimu  menjadi teks
secara utuh dan beri judul yang sesuai!

Rubrik Penilaian Proyek terlampir (Lampiran 3)
Jakarta, 17 Juli 2013

Mengetahui
Kepala SMP 229 Jakarta, Pendidik,
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LAMPIRAN 3: CONTOH RPP SMA
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA
Kelas/Semester : X/1/Wajib
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Topik : Komunikasi dalam Kehidupan
Alokasi Waktu : 3 JP @ 45 menit

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaran, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
mintanya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar
1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan

menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan bangsa
2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli, responsif, dan santun dalam

menggunakan bahasa Indonesia untuk membuat anekdot mengenai permasalahan
sosial, lingkungan, dan kebijakan publik

3.1 Memahami struktur dan kaidah teks anekdot, laporan hasil observasi, prosedur
kompleks, dan negosiasi baik melalui lisan maupun tulisan

4.1 Menginterpretasi makna teks anekdot, eksposisi, laporan hasil observasi,
prosedur kompleks, dan negosiasi baik secara lisan maupun tulisan

Indikator Pencapaian Kompetensi
 Menjelaskan struktur teks anekdot dan kaidah anekdot.
 Menceritakan kembali teks anekdot yang dibaca
 Melakukan role play  berdasarkan teks anekdot

C. Tujuan Pembelajaran
 Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat mensyukuri anugerah Tuhan

akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan
konteks untuk mempersatukan bangsa.

 Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa memiliki dan menunjukkan sikap
tanggung jawab, peduli, responsif, dan santun dalam menggunakan bahasa Indonesia
untuk membuat anekdot mengenai permasalahan sosial, lingkungan, dan kebijakan
publik.

 Setelah membaca contoh teks anekdot dan mendiskusikannya, siswa dapat memahami
struktur dan kaidah teks anekdot, baik melalui lisan maupun tulisan.

 Setelah berdiskusi dan berlatih, siswa dapat memproduksi teks anekdot dengan
karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan mupun tulisan.
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D. Materi Pembelajaran
Teks Anekdot, stuktur dan kaidah teks anekdot

E. Metode Pembelajaran
Metode diskusi kelompok,tanya jawab dan Penugasan

F. Media,alat dan sumber pembelajaran
 Buku Guru dan Siswa, lembar kerja,contoh teks anekdot

G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Siswa merespon  salam dan pertanyaan dari guru berhubungan dengan kondisi
dan pembelajaran sebelumnya

2) Siswa menerima informasi tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan
pembelajaran yang akan dilaksanakan.

3) Siswa menerima informasi kompetensi, meteri, tujuan, manfaat, dan langkah
pembelajaran yang akan dilaksanakan

b. Kegiatan Inti
1) iswa memprediksi isi teks secara berpasangan/berkelompok dari judul yang ditulis

guru di papan tulis
2) Guru membagikan teks anekdot dan meminta siswa membaca teks (MENGAMATI)
3) Guru meminta siswa membuka buku siswa mengenai teks anekdot
4) Guru membagi lembar kerja yang berisi pertanyaan-pertanyaan berupa struktur

teks,kaidah kebahasaan dan isi teks (gambaran umum /terperinci teks,
siapa/apa/dimana/mengapa/bagaimana tentang teks yang dibaca )

5) siswa mengerjakan lembar kerja secara berkelompok dengan merujuk pada
informasi buku siswa dan menanyakan hal yang belum dipahami (MENANYA)

6) Guru memonitor kerja kelompok dan menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa
sepanjang kerja kelompok (MENANYA)

7) Guru meminta satu siswa sebagai ‘wakil’ kelompok untuk melaporkan hasil diskusi
dari lembar kerja kepada kelompok lain.

8) Wakil kelompok akan melaporkan hasil kerja kelompoknya  pada 1 kelompok saja.
Wakil menemukan perbedaan dan persamaan  jawaban di lembar kerja dengan
kelompok tersebut. Wakil kelompok kemudian melaporkan tugasnya pada
kelompoknya semula (MENGASOSIASI)

9) Siswa melaporkan hasil kerja dalam diskusi kelas dengan bimbingan guru
(MENGKOMUNIKASIKAN)

c. Kegiatan Penutup
1) Meminta siswa menyimpulkan apa yang telah dipelajari hari itu (apakah sesuai

dengan tujuan pembelajaran) secara tertulis maupun lisan.
2) Mengecek pemahaman siswa atas pencapaian kompetensi secara tertulis
3) Menugaskan siswa mencari dan membaca  teks anekdot lain di rumah

Pertemuan Kedua
a. Kegiatan Pendahuluan
Siswa menrespon  salam dan pertanyaan dari guru berhubungan dengan kondisi dan
pembelajaran sebelumnya
Siswa menerima informasi tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan
pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Siswa menerima informasi kompetensi, materi, tujuan, manfaat, dan langkah pembelajaran
yang akan dilaksanakan
b. Kegiatan Inti
1) Meminta siswa menyiapkan teks anekdot yang telah dibawa dan dibaca siswa
2) Meminta siswa mengerjakan lembar kerja yang berisi struktur teks dan kaidah teks

anekdot dalam kelompok 3-4 orang (MENGAMATI)
3) Mendiskusikan secara kelompok tugas yang ada di lembar kerja.Secara mandiri

mengisi lembar kerja berdasarkan teks anekdot yang dibacanya (MENGAMATI)
4) Menanyakan hal-hal yang belum dipahami baik dari teks maupun tugas dari lembar

kerja (MENANYA)
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5) Guru mengingatkan siswa mengenai struktur teks dan kaidah kebahasaan teks anekdot
6) Meminta siswa dalam kelompok membandingkan hasil kerja mandiri masing-masing

anggota
7) Wakil siswa melaporkan hasil diskusi kelompok kepada kelas
8) Guru meminta siswa menceritakan kembali isi  teks anekdot yang dibaca secara lisan

dan berpasangan. Guru meminta siswa melakukan penilaian sebaya dengan
kriteria/rubrik yang telah disiapkan guru (ketepatan struktur dan kaidah teks anekdot
dll).

9) Secara berpasangan, siswa menceritakan kembali isi teks anekdot yang dibaca.
10) Siswa mengumpulkan hasil penilaian sebaya
11) Guru meminta siswa menceritakan kembali teks anekdot yang didengar dari

pasangannya secara tulis.
c. Kegiatan Penutup

1) Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran
2) Siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan
3) Siswa menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut pembelajaran

Pertemuan Ketiga
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Siswa menrespon  salam dan pertanyaan dari guru berhubungan dengan kondisi
dan pembelajaran sebelumnya

2) Siswa menerima informasi tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan
pembelajaran yang akan dilaksanakan.

3) Siswa menerima informasi kompetensi, materi, tujuan, manfaat, dan langkah
pembelajaran yang akan dilaksanakan

b. Kegiatan Inti
1) Guru menyediakan beberapa teks anekdot (sejumlah kelompok) sesuai topik
2) Siswa secara berkelompok membaca teks anekdot yang dibagikan guru
3) Guru meminta siswa dalam kelompok menganalisis teks anekdot (struktur dan
kaidah kebahasaan teks)
4) Siswa melaporkan hasil diskusi
5) Guru meminta siswa membuka dan membaca buku siswa. Guru meminta siswa
dalam kelompok mengubah teks anekdot ke dalam dialog dan melakukan ‘role play’
6)  Sebelum melakukan role play, guru dan siswa mendiskusikan beberapa kriteria
untuk melakukan penilaian (contoh kesesuaian dengan struktur teks, kaidah teks,
pilihan kata,pengucapan dll)
7) Siswa dalam kelompok mengubah teks anekdot ke dalam dialog
8) Siswa melakukan penilaian sebaya (peer assessment) saat bermain peran
berdasarkan teks anekdot  berdasarkan kriteria yang telah dikomunikasikan guru dan
disepakati dengan siswa

c. Kegiatan Penutup
4) Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran
5) Siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan dan menuliskan

kesulitan-kesulitan dalam pencapaian kompetensi dasar
6) Siswa menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut pembelajaran

H. Penilaian
1. Penilaian proses

No Aspek yang dinilai
Teknik
Penilaian

Waktu
Penilaian

Instrumen
Penilaian

Keterangan

1. Religius Pengamatan Proses Lembar
Pengamatan

Hasil penilaian
nomor 1 dan 2
untuk masukan
pembinaan dan
informasi bagi
Guru Agama
dan Guru PKn

2. Tanggung jawab
3. Peduli
4. Responsif
5. Santun
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2. Penilaian Hasil
Indikator Pencapaian
Kompetensi

Teknik
Penilaian

Bentuk
Penilaian

Instrumen

Mengetahui struktur teks
anekdot

Tes tertulis Isian 1.  Jelaskan struktur teks anekdot!

Mengetahui kaidah teks
anekdot

Tes tertulis Isian 2. Sebutkan kaidah teks anekdot!

Memproduksi teks
anekdot secara tulisan

Unjuk kerja Keterampilan
tertulis

2. Pilihlah salah satu tema berikut ini
(permasalahan sosial, lingkungan, dan
kebijakan publik). Kemudian, tulislah
teks anekdot berdasarkan tema yang
Anda pilih!

Memproduksi teks
anekdot secara lisan

Unjuk kerja Keterampilan
tertulis

3. Sampaikanlah anekdot yang telah
Anda tulis secara lisan dengan
mengunakan bahasa Indonesia sesuai
kaidah dan konteks!

Kunci Jawaban
1. Struktur teks anekdot

a. abstract, berupa isyarat akan apa yang diceritakan berupa kejadian yangtidak
lumrah, tidak biasa, aneh, atau berupa rangkuman atas apa yang akan
diceritakan ataudipaparkan teks;sifatnya opsional.-

b. orientation, pendahuluan atau pembuka berupa pengelanalan tokoh, waktu,dan
tempat.

c. events, rangkaian kejadian/peristiwa.
d. krisis, pemunculan masalah.
e. reaction, tindakan atau langkah yang diambil untuk merespon masalah.
f. coda, perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari

cerita; sifatnya opsional.
g. reorientation, penutup—ungkapan-ungkapan yang menunjukkan ceritasudah

berakhir.

2. Kaidah teks anekdot
a. Menggunakan waktu lampau, seperti: saya menemukannya semalam.
b. Menggunakan pertanyaan retorika, seperti: Apakah kamu tahu?
c. Menggunakan kata sambung (konjungsi) waktu, seperti: kemudian, setelah itu,

dll.
d. Menggunakan kata kerja, seperti: pergi, tulis, dll.
e. Menggunakan kalimat perintah
f. Menggunakan kalimat seru

Pedoman Penskoran
1. Soal nomor 1

Aspek Skor
Siswa menjawab benar semua 6
Siswa menjawab benar  6 5
Siswa menjawab benar  5 4
Siswa menjawab benar  4 3
Siswa menjawab benar  3 2
Siswa menjawab benar  2 1
SKOR MAKSIMAL 6
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2. Soal nomor 2
Aspek Skor
Siswa menjawab benar semua 5
Siswa menjawab benar  5 4
Siswa menjawab benar  4 3
Siswa menjawab benar  3 2
Siswa menjawab benar  2 1
SKOR MAKSIMAL 5

3. Soal nomor 3
N
o.

Kunci/Kriteria jawaban/Aspek yang dinilai Tingkat Skor

11
.

Isi
 Amat memahami; amat luas dan lengkap; amat terjabar; amat sesuai

dengan kutipan.
 Memahami;  luas dan lengkap; terjabar; sesuai dengan kutipan,

meskipun kurang terinci.
 Memahami secara terbatas; kurang lengkap; kurang terjabar; kurang

terinci.
 Tidak memahami isi; tidak mengena.

Amat baik

Baik

Sedang

Kurang

27 – 30

22 – 26

17 – 21

13 – 16

2. Organisasi
 Amat teratur dan rapi; amat jelas; kaya akan gagasan; urutan amat

logis; kohesi amat tinggi.
 Teratur dan rapi;  jelas; banyak  gagasan; urutan  logis; kohesi

tinggi.
 Kurang teratur dan rapi;  kurang jelas; kurang gagasan; urutan

kurang logis; kohesi kurang tinggi.
 Tidak teratur;  tidak  jelas; miskin  gagasan; urutan tidak logis; tidak

ada kohesi.

Amat baik

Baik

Sedang

Kurang

18 –20

14 – 17

10 – 13

7 - 9

3. Kosakata dan Diksi
 Amat luas; penggunaan amat efektif; amat menguasai pembentukan

kata; pemilihan kata amat tepat.
 Luas; penggunaan efektif; menguasai pembentukan kata; pemilihan

kata yang tepat.
 Terbatas; kurang efektif; kurang menguasai pembentukan kata;

pemilihan kata kurang tepat.
 Seperti terjemahan; tidak memahami pembentukan kata; tidak

menguasai kata-kata.

Amat baik

Baik

Sedang

Kurang

18 –20

14 – 17

10 – 13

7 – 9

4. Bahasa (Tata Bahasa dan Struktur)
 Amat menguasai tata bahasa; amat sedikit kesalahan penggunaan

dan penyusunan kalimat dan kata-kata.
 Penggunaan dan penyusunan kalimat sederhana; sedikit kesalahan

tata bahasa tanpa mengaburkan makna.
 Kesulitan dalam penggunaan dan penyusunan kalimat sederhana;

kesalahan tata bahasa yang mengaburkan makna.
 Tidak menguasai penggunaan dan penyusunan kalimat ; tidak

komunikatif.

Amat baik

Baik

Sedang

Kurang

22 – 25

18 – 21

11 – 17

5 – 10

5. Penulisan (Ejaan dan Tanda Baca)
 Amat  menguasai kaidah penulisan kata dan ejaan.
 Menguasai kaidah penulisan kata dan ejaan, dengan sedikit

kesalahan.
 Kurang menguasai kaidah penulisan kata dan ejaan, dengan banyak

kesalahan.
 Tidak menguasai kaidah penulisan kata dan ejaan, tulisan sulit

dibaca.

Amat baik

Baik

Sedang

Kurang

5

4

3
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N
o.

Kunci/Kriteria jawaban/Aspek yang dinilai Tingkat Skor

2

6. Kerapian
 Terbaca, bersih dan rapi.
 Terbaca,  bersih, tapi tidak  rapi.
 Terbaca, tidak bersih dan tidak rapi.
 Tidak terbaca, tidak bersih, dan tidak rapi.

Amat baik

Baik

Sedang

kurang

5

4

3

2

4. Soal nomor 4
HAL-HAL YANG DIAMATI

Kesesuaian
5… Sesuai dengan kaidah dan struktur
3… Sebagian sesuai dengan kaidah dan struktur
1… Tidak sesuai dengan kaidah dan struktur
Kelengkapan (ada bagian awal-tengah-akhir)
5… ada bagian awal-tengah- akhir
3 … Ada bagian awal-tengah atau tengah-akhir
Kelogisan
5……alasan mendukung pernyataan
3……alasan kurang mendukung pernyataan
1……alasan tidak mendukung pernyataan
Kelancaran dan Keruntutan
5… Tidak tersendat-sendat sehingga  mudah diikuti
3… Beberapa kali tersendat-sendat/ berhenti untuk berpikir
1… Selalu berhenti untuk mengingat-ingat
Penggunaan Bahasa
5… Bahasa komunikatif dan sederhana, tidak menghafal
3… Struktur kalimat terlalu panjang sehingga sukar dipahami
1… Kalimat rumit dan tidak logis
Pelafalan dan Intonasi
5… Pelafalan jelas dan tepat, intonasi bervariasi
3… Pelafalan jelas dan tepat tetapi intonasi monoton
1… Pelafalan tidak jelas dan tepat, intonasi monoton
Penampilan
3… Gerakan tubuh bermakna dan mendukung isi
2… Beberapa gerakan kurang sesuai dengan isi
1… Banyak gerakan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan isi

Artikel

I. Sumber Belajar
 Waluyo, Herman J. 2001. Apresiasi Puisi dan Pengajarannya. Jakarta: Gramedia
 Contoh teks puisi
 Panduan Lengkap Menulis Kreatif, penulis Didik Komaidi

--------------------------, ---------------------

Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

-----------------------------------
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LAMPIRAN 4: CONTOH RPP SMK:

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Mata pelajaran : Alas Kaki
Kelas : XI
Semester : 1 (satu)
Alokasi Waktu : 2 x pertemuan (8 jam pelajaran @ 45’)
Aspek/materi pokok : Sepatu

Kompetensi  Inti (KI) :
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik
untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.

Kompetensi Dasar (KD) :
1.1 Menghargai keberagaman produk kerajinan di daerah setempat sebagai anugerah

Tuhan
2.1 Menghargai rasa ingin tahu dan sikap santun dalam menggali informasi tentang

keberagaman karya kerajinan daerah setempat sebagai wujud cinta tanah air dan
bangga pada produk Indonesia

2.2 Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri dalam merancang dan
membuat karya kerajinan.

2.3 Menghargai kemauan bertoleransi, disiplin dan bertanggung jawab dalam
penggunaan alat dan bahan, serta teliti dan rapi saat melakukan berbagai kegiatan
pembuatan karya kerajinan.

3.1 Memahami macam dan model  sepatu, pembentukan sepatu dan pelaksanaan
penyelesaian akhir produk kriya sepatu Kulit.

4.1 Menerapkan macam dan model sepatu, pembentukan sepatu dan pelaksanaan
penyelesaian akhir produk kriya sepatu Kulit

Indikator Pencapaian Kompetensi :
1. Mengaplikasikan sikap disiplin, toleransi, dan bertanggung jawab dalam penggunaan

alat dan bahan, serta teliti dan rapi saat melakukan berbagai kegiatan pembuatan
sepatu bahan kulit.

2. Memahami dan membuat desain pembuatan dan pengemasan sepatu secara kreatif
berdasarkan konsep dan prosedur berkarya sesuai wilayah setempat.

3. Membuat sepatu kulit sesuai desain yang ada di wilayah setempat.
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A. Tujuan Pembelajaran
Setelah pembelajaran peserta didik diharapkan mampu:
1.  menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan kulit sebagai

ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa
Indonesia.

2. mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan
karya kerajinan dari bahan kulit dan di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin
tahu dan peduli lingkungan.

3.  merancang pembuatan karya sepatu dan karya modifikasinya berdasarkan
orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri.

4. membuat, menguji, dan mempresentasikan karya sepatu kulit di wilayah setempat
berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab.

B. Materi Ajar
Bahan Ajar Proses pembuatan sepatu kulit:
1. Pengertian kerajinan dari kulit;
2. Berbagai jenis bahan kulit antara lain kulit samak nabati, samak krom, dan samak

semi krom, dll
3. Berbagai jenis alat, (Acuan sepatu, Pisau potong , Mistar, Gunting, Palu, Kaki

tiga, Mesin seset, Mesin jahit, Pisau seset, Alat Pres, Batu marmer)
4. Teknik dan proses pembuatan karya sepatu bahan kulit
5. Model sepatu pada kerajinan dari bahan kulit Sepatu Derby/ Gibson, Oxport/

Moliere, Fantoffel, Fleksible ,dan Monk
6. Pengemasan karya sepatu kulit.
7. Nilai-nilai spiritual dan sosial diaplikasikan dalam setiap perbuatan/perilaku

peserta didik dalam pembelajaran.
C. Metode Pembelajaran

Pendekatan : Scientific dan PBL
Strategi :  Penggalian informasi (Project based learning)

Presentasi
Model pembelajaran : Kooperatif
Metode : Penugasan,tanya jawab,diskusi,demonstrasi,proyek.

D. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1

1. Kegiatan Pendahulan (15 menit)
a. Motivasi :
 Berdoa sebelum mulai pelajaran
 Tanya jawab seputar kerajinan sepatu, membahas dengan mengambil contoh karya

(gambar/benda langsung) sebagai perbandingan.
b. Apersepsi : Tanya jawab tentang kerajinan sepatu.
c. Menginformasikan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik.

2. Kegiatan Inti (30 JP)
Langkah-Langkah Pembelajaran
Persiapan
1. Menentukan projek
 Peserta didik melihat model sepatu dilanjutkan dengan komentar dan tanya jawab.
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 Peserta didik dibagi dalam kelompok kecil terdiri dari 4-5 orang dengan diberikan
tugas proyek “

 Peserta didik bersama dengan kelompoknya menentukan tema/topik dengan cara
menentukan satu jenis produk sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas proyek
tentang pembuatan produk.

 Menyusun kebutuhan bahan dan alat yang digunakan pada membuat produk untuk
semester ganjil.

2. Merancang langkah-langkah penyelesaian projek
 Peserta didik (secara berkelompok) merancang produk sepatu.
 Peserta didik mendiskusikan bentuk produk sepatu yang akan digunakan dalam

membuat tugas.
 Peserta didik (secara berkelompok) membagi tugas masing-masing anggota

kelompok..
 Peserta didik menyusun langkah-langkah proses pembuatan sepatu berdasarkan

ketentuan standar Inrternasional
3. Menyusun jadwal pelaksanaan projek
 Peserta didik (secara berkelompok) berdiskusi menentukan jadwal kegiatan projek

sesuai dengan target waktu yang telah disampaikan oleh guru.
 Peserta didik (secara berkelompok) menyusun jadwal kegiatan penyelesaian tugas

projek tahap demi tahap.

 Jadwal Pelaksanaan Proyek

No Kegiatan INDIKATOR
KINERJA

WAKTU  2 X 8 JP
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Membuat sket * *

2. Membuat
desain :
Gambar kerja
Gambar
Proyeksi

*

*

3. Proses
Pembuatan
pola

*
*

4. Penyusunan
laporan * *

Pelaksanaan
1. Menyelesaikan projek dengan fasilitasi dan monitoring guru
 Peserta didik (secara berkelompok) melaksanakan membuat sket desain
 Peserta didik (secara berkelompok) melakukan perlatihan untuk menentukan sket

terpilih
 Peserta didik (secara berkelompok) melakukan perlatihan untuk membuat desain
 Peserta didik (secara berkelompok) melakukan perlatihan untuk membuat gambar

kerja
 Peserta didik (secara berkelompok) melakukan perlatihan untuk membuat

komponen pola produk
2. Menyusun laporan dan presentasi hasil projek
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 Peserta didik (secara berkelompok) mendiskusikan hasil produk dengan yang
telah dihasilkan.

 Peserta didik secara berkelompok menyusun laporan kegiatan proyek dengan
mendeskripsikan urutan proses produksi.

3. Kegiatan Penutup (30 menit)
a) Setiap siswa melakukan refleksi pembelajaran

Guru dan peserta didik membuat kesimpulan dari materi yang dipelajari.
Guru menanyakan pengalaman apa yang didapat peserta didik pada
pembelajaran kerajinan dari bahan kulit ini.

b) Guru menyampaikan informasi pembelajaran pada pertemuan ke-2,3, dan ke
yang akan  datang yaitu kerajinan sepatu kulit diantaranya pantovel, sampai
finishing.

Evaluasi proses dan hasil projek
 Peserta didik secara berkelompok mepresentasikan hasil tugas kelompoknya

secara bergantian di depan kelas. Sementara satu kelompok presentasi, kelompok
lain mengamati dengan seksama.

 Disamping presentasi hasil percobaan gerak dengan kecepatan tetap dan
percepatan tetap peserta didik dalam kelompok juga menceriterakan proses
berlangsungnya tugas projek serta menceriterakan hambatan dalam mengerjakan
tugas projek sebagai bentuk refleksi kegiatan dalam pembelajaran.

 Peserta didik kelompok lain memberikan tanggapan dan komentar tentang
presentasi kelompok lain.

E. Sumber Belajar
1. Media : Model sepatu, gambar sepatu
2. Sumber  :

………… 2006. Manajemen Pendidikan Dasar dan Menegah ,Panduan KTSP
SMK-SB. Departemen pendidikan Nasional. Jakarta.
…………, 1996. Desain Kerajinan Kulit , Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar  dan Menengah, Direktorat Pendidikan
Menengah Kejuruan , PT. Prasidha Adhikriya Bagian Proyek Pendidikan
Kejuruan Non-TeknikII Jakarta
Keser, H. & Karahoca, D. 2010. Designing a project manajement e-course by

using project base learning. Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010)
5744-5754

Philippe Sinturel. 1999. Buku Panduan Kriya Kulit. Pendidikan  Menengah
Kejuruan Kelompok Seni  Rupa dan Kriya, Pusat Pengembangan Penataran
Guru Kesenian Yogyakarta

Permendikbud, Kurikulum 2013 Nomer : 70 tahun 2013, tentang Kerangka Dasar
dan Struktur Kurikulum Sekolah Menegah Kejuruan/ Madrasah Aliah Kejuruan
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F. Penilaian
Pertemuan 1

Tabel 1: Format Penilaian Projek

Penilaian pada pembelajaran berbasis projek juga dapat dilakukan dengan
menilai produk yang dihasilkan dari tugas projek. Penilaian produk dilakukan
untuk menilai proses pembuatan dan kualitas suatu produk yang dihasilkan oleh
peserta didik. Penilaian produk dapat dilakukan pada tugas yang menekankan
pada produk teknologi maupun karya seni. Adapun contoh format penilaian
produk adalah sebagai berikut.
Tabel 2: Format Penilaian Produk (Teknologi/Karya Seni)

Mata Pelajaran : ……………………………….
Nama Projek : ………………………………..
Alokasi Waktu : ………………………………..

Nama/Kelompok: ………………………………….
NIS : …………………………………
Kelas : …………………………………

No. Aspek Penilaian Skor
1 2 3 4 5

1. PERENCANAAN
a. Persiapan
b. Perumusan Judul/Tema

2. PELAKSANAAN
a. Proses pengamatan
b. Pengumpulan data
c. Persiapan alat/media/bahan
d. Teknik pengolahan/eksplorasi

3. LAPORAN PROYEK
a. Hasil produk/performans
b. Presentasi/penguasaan
c. Laporan Tertulis/portopolio (sistematika, keakuratan

sumber data, kuantitas sumber data, analisis data,
penarikan kesimpulan)

TOTAL SKOR

Catatan: Skor diberikan dengan rentang skor 1 sampai 5, dengan ketentuan semakin lengkap jawaban
dan ketepatan dalam proses pembuatan maka semakin tinggi nilainya.

Mata Pelajaran : ……………………………….
Nama Proyek : ………………………………..
Alokasi Waktu : ………………………………..

Nama/Kelompok: ………………………………….
NIS : …………………………………
Kelas : …………………………………

No. Tahapan Penilaian Skor
1 2 3 4 5

1. TAHAP PERENCANAAN BAHAN (merencanakan,
menggali, mengembangkan gagasan, dan mendesain
produk)

2. TAHAP PROSES PEMBUATAN
a.Persiapan alat dan bahan
b.Teknik pengolahan
c.Keselamatan kerja, Keamanan dan Kebersihan

3. TAHAP AKHIR
a. Bentuk fisik produk
b. Inovasi

TOTAL SKOR

Catatan: Skor diberikan dengan rentang skor 1 sampai 5, dengan ketentuan semakin lengkap jawaban dan
ketepatan dalam proses pembuatan maka semakin tinggi nilainya.
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pada penilaian sikap dapat dilakukan dengan bentuk penilaian observasi,
penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (peer evaluation), dan penilaian jurnal
oleh peserta didik. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri,
dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating
scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan yang disusun
oleh guru. Contoh instrumen penilaian sikap dengan lembar
pengamatan/observasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3: Format Penilaian Sikap

Penilaian sikap juga dapat dilakukan dengan penilaian diri dengan menggunakan
daftar cek atau skala penilaian (rating scale). Contoh instrumen penilaian sikap
dengan penilaian diri adalah sebagai berikut.

Tabel 4: Instrumen Penilaian Diri

Nama : ………………………………….
NIS : …………………………………
Kelas : …………………………………

No. Aspek Penilaian Skor
1 2 3 4 5

1. Kerajinan
2. Ketekunan
3. Tanggung Jawab
4. Kedisiplinan
5. Kerjasama
6. Tenggang rasa
7. Kejujuran

TOTAL SKOR
Keterangan: Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang skor 1 sampai 5.
1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik dan 5 = amat baik.
Untuk penilaian sikap, angka ini berfungsi sebagai alat peringkas profil peserta didik, bukan sebagai
harga mati untuk KKM.

Nama : ______________________________
NIS : ______________________________
Kelas : ______________________________
Petunjuk
Berilah tanda silang (X) sesuai dengan kondisi diri Anda.
Keterangan
SS : Sangat Setuju, S: Setuju, TS: Tidak Setuju, dan STS: Sangat Tidak Setuju

NO PERNYATAAN Penilaian
SS S TS STS

1 Saya sudah dapat mengembangkan tema pada
tugas proyek yang diberikan guru

2 Saya dapat merancang jadwal pelaksanaan
kegiatan proyek dengan baik

3 Saya dapat menyusun jadwal pelaksanaan proyek
dengan sistematis

4 Saya dapat menyelesaikan proyrk sesuai dengan
langkah langkah yang telah ditetukan

5 Saya dapat menyusun laporan dengan sistematis
dan baik

6 Saya dapat mempresentasikan hasil kegiatan
proyek dengan baik

7 Saya telah menguasai materi pembelajaran
dengan baik
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1. Teknik Penilaian : Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap
2. Bentuk Instrumen : Penugasan dan Proyek

Bobot Penilaian
Nilai    =   jumlah skor : jumlah skor maksimal

1. Penilaian Karakter :
2. Penilaian Karakter :

No. Nilai Karakter Kriteria Skor
1 Kreatif - Kreatif

- Menunjukkan usaha kreatif
- Dibimbing untuk kreatif
- Tidak ada kemauan untuk kreatif

A
B
C
D

2 Tanggung
jawab

- Bertanggung jawab
- Menunjukkan usaha bertanggung jawab
- Dibimbing untuk bertanggung jawab
- Tidak ada kemauan untuk bertanggung

jawab

A
B
C
D

3 Kerja keras - Bekerja keras
- Menunjukkan usaha kerja keras
- Dibimbing untuk  bekerja keras
- Tidak ada kemaan untuk bekerja keras

A
B
C
D

4 Mandiri - Mandiri
- Menunjukkan usaha kurang mandiri
- Dibimbing untuk mandiri
- Tidak ada kemauan untuk mandiri

A
B
C
D

Mengetahui
Kepala Sekolah, Guru DPK Kulit Kelas XI,

-------------------------
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