
 

RENCANA  PEMBELAJARAN  

(RP) 
 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Program  : X/Umum 

Semester/Tahun Pel.   : Ganjil/ 2005-2006 

Pertemuan ke-  : 31 

Alokasi Waktu  : 2.x 45 menit 

Standar Kompetensi : Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan 

perasaan dalam berbagai bentuk tulisan sastra melalui puisi 

dan cerpen, menuliskan/menciptakan karya sastra berdasarkan 

berbagai setting atau latar 

Kompetensi Dasar  : 4.1 Menulis berbagai karya sastra (puisi dan cerpen) 

Indikator : 1.  Menentukan tema puisi 

2. Mengembangkan ide dalam bentuk puisi dengan 

memperhatikan pilihan kata dan majas yang sesuai 

3. Mengapresiasi puisi dengan memperhatikan pilihan kata 

dan majas 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Siswa dapat menentukan tema suatu puisi 

2. Siswa dapat mengembangkan ide dalam bentuk puisi dengan memperhatikan 

pilihan kata dan majas yang sesuai 

3. Siswa dapat  mengapresiasi suatu puisi dengan memperhatikan pilihan kata dan 

majas 

 

II. MATERI  

1. Berbagai karya sastra berupa puisi, seperti: 

a. Puisi “Aku” karya Chairil Anwar 

b. Puisi “Gadis Peminta-minta” karya Toto Sudarto Bachtiar 

c. Puisi “Sajadah Panjang” karya Taufiq Ismail. 

2. Tema puisi adalah hal yang menjiwai puisi secara keseluruhan. 

3. Mengembangkan ide dalam bentuk puisi perlu memperhatikan beberapa hal, 

seperti pilihan kata (diksi) dan majas (gaya bahasa) yang tepat atau sesuai. 

 

 

 



 

III. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Papan gabus 

2. Potongan-potongan kertas karton manila 

3. Lem kertas 

4. Spidol 

 

IV. SUMBER BAHAN 

1. Buku Terampil Berbahasa Indonesia 1 untuk SMU kelas 1, karangan Imam 

Syafe’i dan Imam Subana 

2. Buku Pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMU kelas 1 PT Sarana Panca Karya 

Nusa, karangan Erwan Juhara, dkk. 

3. Buku Bahasa dan Sastra  Indonesia untuk SMA kelas X Erlangga, karangan 

Dawud, dkk. 

4. Kumpulan Puisi “ Malu Aku Jadi Orang Indonesia” karya Taufik Ismail 

 

V. STRATEGI PEMBELAJARAN 

 1. Model :  Pembelajaran Kooperatif 

 2. Metode : Tanya jawab, pemberian tugas, diskusi kelompok, dan 

demonstrasi 

 3. Pendekatan :  Apresiatif 

 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

     NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1 PENDAHULUAN 

• Dengan dipimpin oleh ketua kelas, siswa mengucapkan 

salam dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. 

• Melalui tanya jawab, guru memberikan apersepsi tentang 

menulis puisi 

• Guru menuliskan judul materi pembelajaran dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Guru membagi kelompok-kelompok siswa dan 

menyediakan alat dan bahan yang diperlukan 

 

       

10 menit 

 

 

2 KEGIATAN INTI  

• Siswa secara berkelompok menelaah beberapa puisi yang 

     

60 menit 



 

sudah ditentukan. 

• Dengan tanya jawab, siswa dan guru membahas tema 

dari beberapa puisi yang sudah dibahas dalam kelompok. 

• Siswa dibimbing untuk menyimpulkan tema yang tepat 

dari puisi-puisi yang sudah dibahas dan didiskusikan. 

• Guru menuliskan beberapa tema puisi yang dapat dipilih 

oleh tiap kelompok untuk dikembangkan menjadi puisi. 

• Setelah menentukan tema puisi, setiap anggota kelompok 

secara individu menuliskan satu baris kalimat puitis 

sesuai dengan tema yang dipilih pada potongan kertas 

karton manila yang telah disediakan. Guru mengamati 

cara kerja siswa dalam menuliskan kalimat puitisnya. 

• Setelah semua siswa dalam kelompok selesai menulis 

kalimat puitis pada potongan kertas, dengan berdiskusi 

seluruh angota kelompok menyusun dan menempelkan 

potongan kertas tersebut dalam bentuk puisi pada papan 

gabus yang telah disediakan. 

• Selanjutnya, salah satu angota kelompok menampilkan 

puisi karya kelompoknya di depan kelas. 

• Seorang siswa mewakili anggota kelompoknya 

membacakan puisi karya kelompoknya. 

• Siswa anggota kelompok lain menanggapi puisi karya 

kelompok yang telah dibacakan tadi. 

• Setiap kelompok memperbaiki puisi mereka berdasarkan 

masukkan dari teman kelompok lain.  

  3   KEGIATAN PENUTUP  

• Dengan bimbingan guru, beberapa siswa menarik 

kesimpulan dari pembelajaran saat itu. Guru menyarikan 

kesimpulan-kesimpulan siswa. 

• Siswa mengerjakan penilaian yang berisi tugas membuat 

puisi singkat. 

• Di akhir pembelajaran, ketua kelas memimpin siswa 

berdoa dan mengucapkan salam penutup. 

 

20 menit 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII. PENILAIAN 

 1.  Prosedur penilaian yang digunakan meliputi: 

  a. Penilaian proses, yaitu cara dan hasil kerja siswa 

  b. Penilaian akhir, yaitu hasil pengerjaan soal/tugas 

 2. Alat penilaian yang digunakan berupa: 

  a. Lembar observasi 

  b. Lembar soal (alat-alat penilaian ini terlampir) 

 

 

 

 

Mengetahui  Kayuagung,  November  2005 

Kepala sekolah,  Guru mata pelajaran,  

 

 

 

 

 

Dra. Zainab Marmiyanah, S.Pd.  

NIP 131276711 NIP 132173620 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RENCANA  PEMBELAJARAN  

(RP) 
 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Program  : X/Umum 

Semester/Tahun Pe.  : Genap/ 2005-2006 

Pertemuan ke-  : 1 

Alokasi Waktu  : 2.x 45 menit 

Standar Kompetensi : Mampu mendengarkan dan memahami serta menanggapi   

berbagai ragam wacana lisan nonsastra melalui mendengarkan 

informasi (siaran berita dan nonberita) melalui media 

elektronik dan cerita yang disampaikan secara langsung atau 

rekaman dan menanggapinya.  

Kompetensi Dasar  : 1.2 Mendengarkan berbagai cerita yang disampaikan secara 

langsung dan atau rekaman 

Indikator : 1.  Mencatat hal-hal yang lucu, haru, sedih, gembira,  dan 

sebagainya. 

2. Mengungkapkan cerita lucu, haru, sedih, gembira, dan 

sebagainya 

3. Mengapresiasi cerita lucu, haru, sedih, gembira, dan 

sebagainya yang disampaikan teman atau rekaman 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Siswa dapat mencatat hal-hal yang lucu, haru, sedih, gembira,  dan sebagainya. 

2. Siswa dapat mengungkapkan cerita lucu, haru, sedih, gembira, dan sebagainya 

3. Siswa dapat mengapresiasi cerita lucu, haru, sedih, gembira, dan sebaginya 

yang disampaikan teman atau rekaman 

II. MATERI  

1. Berbagai teks/naskah cerita lucu, haru, sedih, gembira, dsb. 

2. Hal-hal yang menimbulkan kelucuan, keharuan, kesedihan, kegembiraan, dsb. 

dari sebuah cerita 

III. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Teks/naskah cerita dari buku, majalah, atau koran 

2. Kaset rekaman cerita 

3. Radio dan televisi 

IV. SUMBER BAHAN 

1. Buku Terampil Berbahasa Indonesia 1 untuk SMU kelas 1, karangan Imam 

Syafe’i dan Imam Subana 



 

2. Buku Pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMU kelas 1 PT Sarana Panca Karya 

Nusa, karangan Erwan Juhara, dkk. 

3. Buku Bahasa dan Sastra  Indonesia untuk SMA kelas X Erlangga, karangan 

Dawud, dkk. 

4. Cerita pengalaman pribadi siswa 

V. STRATEGI PEMBELAJARAN 

 1. Model :  Pembelajaran Kooperatif 

 2. Metode : Tanya jawab, pemberian tugas, diskusi kelompok, dan 

demonstrasi 

 3. Pendekatan :  Apresiatif 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

     NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1 PENDAHULUAN 

• Dengan dipimpin oleh ketua kelas, siswa mengucapkan 

salam dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. 

• Melalui tanya jawab, guru memberikan apersepsi 

tentang cerita yang lucu 

• Guru menuliskan judul materi pembelajaran dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Guru membagi kelompok-kelompok siswa dan 

menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan 

       

   10 menit 

 

 

2 KEGIATAN INTI  

• Siswa mendengarkan cerita yang disampaikan melalui 

kaset rekaman 

• Siswa secara berkelompok mencatat hal-hal lucu, haru, 

sedih, dan gembira yang terdapat dalam cerita yang 

mereka dengarkan 

• Secara berkelompok siswa merangkaikan kembali 

catatan dari setiap anggota menjadi sebuah cerita 

• Salah satu siswa perwakilan kelompok mengungkapkan 

kembali isi cerita yang diperdengarkan berdasarkan 

catatan-catatan dari teman kelompoknya 

• Siswa yang lain menanggapi isi cerita yang 

disampaikan temannya 

• Dengan tanya jawab, siswa dan guru membahas 

     

65 menit 



 

bersama-sama tentang cerita yang telah diperdengarkan 

• Selanjutnya, guru menunjuk salah satu siswa untuk 

menceritakan pengalamannya di depan kelas 

• Siswa lain mencatat hal-hal lucu, haru, sedih, haru, atau 

gembira yang disampaikan oleh temannya di depan 

kelas 

• Selanjutnya, siswa  menanggapi, bertanya jawab, atau 

memberikan kesannya tentang isi cerita yang 

disampaikan temannya. 

  3   KEGIATAN PENUTUP  

• Dengan bimbingan guru, beberapa siswa menarik 

kesimpulan dari pembelajaran saat itu. Guru 

menyarikan kesimpulan-kesimpulan siswa. 

• Siswa mengerjakan penilaian yang berisi tugas 

menuliskan cerita atau pengalaman pribadi yang lucu, 

haru, sedih,  atau gembira dsb. 

• Di akhir pembelajaran, ketua kelas memimpin siswa 

berdoa dan mengucapkan salam penutup. 

 

15 menit 

 

VIII. PENILAIAN 

 1.  Prosedur penilaian yang digunakan meliputi: 

  a. Penilaian proses, yaitu cara dan hasil kerja siswa 

  b. Penilaian akhir, yaitu hasil pengerjaan soal/tugas 

 2. Alat penilaian yang digunakan berupa: 

  a. Lembar observasi 

No. Nama siswa 
Aspek yang diobservasi Jumlah 

skor Keaktifan Keantusiasan Kerjasama 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

dst      

 

Pedoman Penskoran/Penilaian:  

• Skor tiap aspek adalah 1 s.d. 5 

• Keterangan skor:  

5 = sangat baik 

4 = baik 

3 = cukup 

2 = kurang baik 

1 = tidak baik 



 

• Nilai = 100
)15(

x
umSkormaksim

Jumlahskor
 

  b.  Soal 

Tulislah salah satu cerita pengalaman pribadimu yang lucu, mengharukan, 

menyedihkan, atau menggembirakan!   

Rentang skor/nilainya adalah 40 s.d. 100. 

 

 

 

Mengetahui  Kayuagung,  Januari 2006 

Kepala sekolah,  Guru mata pelajaran,  

 

 

 

 

 

 

Dra. Zainab Marmiyanah, S.Pd.  

NIP 131276711 NIP 132173620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Indonesia 

Kelas / Program  :  XII/ IPA-IPS 

Semester  :  Ganjil/2006-2007 

Pertemuan ke  :  1 

Alokasi Waktu  :  2 X 45 menit 

Standar Kompetensi       :  Memahami artikel dan teks pidato  

Kompetensi Dasar          :  Menemukan ide pokok dan permasalahan dalam artikel  

melalui kegiatan membaca intensif 

Indikator                          :   1.   Menentukan ide pokok tiap paragraf 

  2.   Menentukan kalimat pendukung ide pokok tiap paragraf 

 3.   Menentukan permasalahan dalam artikel 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1.  Siswa dapat  menentukan ide pokok dari suatu paragraf 

2.  Siswa dapat menentukan kalimat pendukung ide pokok dari suatu paragraf 

3.  Siswa dapat menentukan permasalahan dalam suatu artikel 

II. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Ide pokok dalam sebuah pararaf 

2. Kalimat pendukung/penjelas dalam sebuah paragraf 

3. Permasalahan dalam sebuah artikel 

III. METODE PEMBELAJARAN 

1. Metode diskusi 

2. Metode tanya jawab 

3. Metode pelatihan 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

NO KEGIATAN WAKTU 

1 KEGIATAN AWAL 

• Dipimpin oleh ketua kelas, siswa mengucapkan salam dan berdoa 

sebelum memulai pembelajaran. 

• Melalui tanya jawab, guru memberikan apersepsi tentang isi sebuah 

artikel 

• Guru menuliskan judul materi pembelajaran dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

• Guru membagi kelompok-kelompok siswa 

 

10 

menit 

    



 

NO KEGIATAN WAKTU 

2 KEGIATAN INTI  

• Guru membagikan sebuah artikel  dari koran kepada tiap-tiap siswa 

dalam kelompok 

• Siswa membaca dan mencermati isi artikel  

• Guru mengarahkan kepada siswa untuk memahami tiap paragraf 

yang terdapat dalam artikel tersebut 

• Setiap siswa dalam kelompok berdiskusi untuk menemukan ide 

pokok tiap paragraf dan kalimat pendukungnya 

• Tiap-tiap kelompok mengemukakan ide pokok paragraf dan kalimat 

pendukungnya yang terdapat dalam artikel 

• Setelah waktu yang ditentukan, guru dan siswa bersama-sama 

membahas ide pokok tiap paragraf dan kalimat pendukungnya 

• Siswa menyusun ide pokok dan kalimat pendukung tiap paragraf 

untuk menemukan masalah yang terdapat dalam artikel 

• Siswa merangkum isi artikel berdasarkan ide pokok dan kalimat 

pendukung tiap paragraf.   

 

65 

menit 

 

   3  

 

 PENUTUP  

• Dengan bimbingan guru, beberapa siswa menarik kesimpulan dari 

pembelajaran saat itu.  

• Siswa mengerjakan penilaian yang berisi tugas menemukan ide 

pokok tiap paragraf dan masalah yang terdapat dalam artikel 

• Di akhir pembelajaran, ketua kelas memimpin siswa berdoa dan 

mengucapkan salam penutup. 

 

 

15 

menit 

 

V. SUMBER BELAJAR 

1. Buku paket pelajaran Bahasa Indonesia kelas XII, penerbit Erlangga, Dawud, 

dkk. 

2. Artikel dari media cetak seperti koran dan majalah 

VI. PENILAIAN 

1.  Prosedur penilaian yang digunakan meliputi: 

  a. Penilaian proses, yaitu cara dan hasil kerja siswa 

  b. Penilaian akhir, yaitu hasil pengerjaan soal/tugas 

 2. Alat penilaian yang digunakan berupa: 

  a. Lembar observasi 



 

 

No. Nama siswa 
Aspek yang diobservasi Jumlah 

Skor Keaktifan Kerjasama Kesungguhan 

1.      

2.      

Dst.      

Pedoman Penskoran/Penilaian:  

• Skor untuk tiap aspek adalah 1 s.d. 5; skor maksimum adalah 15 

• Keterangan skor:  

5 = sangat baik 

4 = baik 

3 = cukup 

2 = kurang baik 

1 = tidak baik 

• Nilai = 100x
umSkormaksim

Jumlahskor
 

 

VII. INSTRUMEN SOAL:  

1. Tentukanlah ide pokok dari tiap paragraf yang terdapat dalam artikel yang 

Anda baca! 

2. Tentukanlah kalimat pendukung ide pokok dari tiap paragraf yang terdapat 

dalam artikel yang Anda baca! 

3. Tentukanlah permasalahan yang terdapat dalam artikel yang Anda baca! 

(Rentang skor/nilainya adalah 40 s.d. 100.) 

 

 

Mengetahui  Kayuagung,  Juli 2006 
Kepala Sekolah,  Guru Mata Pelajaran,  

 
 
 
 
 

Dra.  ZAINAB MARMIYANAH, S. Pd 
Pembina NIP 132173620 
NIP 131276711   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas / Program  : X/ Umum 

Semester  : Genap/2006-2007 

Pertemuan ke  : 1 

Alokasi Waktu  :  2 X 45 Menit 

Standar Kompetensi   :  Memahami cerita rakyat yang dituturkan  

Kompetensi Dasar      :  Menemukan hal-hal yang menarik tentang tokoh cerita rakyat 

yang disampaikan secara langsung dan atau melalui rekaman 

Indikator                      :  1. Mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat yang didengar 

  2. Menemukan hal-hal yang menarik tentang tokoh cerita 

rakyat 

  3. Mengungkapkan kembali cerita rakyat dalam bentuk 

sinopsis  

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat yang didengar secara 

langsung. 

2. Siswa dapat menemukan hal-hal yang menarik tentang tokoh cerita rakyat 

yang disampaikan secara langsung. 

3. Siswa dapat mengungkapkan kembali cerita rakyat yang didengar dalam 

bentuk sinopsis. 

 

II. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Cerita rakyat “Tinggi-tinggi Kendung” 

2. Hal-hal yang menarik dalam cerita rakyat “Tinggi-tinggi Kendung” 

 

III. METODE PEMBELAJARAN 

1. Metode bercerita 

2. Metode diskusi  

3. Metode tanya jawab 

4. Metode penugasan 

 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

NO KEGIATAN WAKTU 

1 KEGIATAN AWAL 

• Dengan dipimpin oleh ketua kelas, siswa mengucapkan salam 

dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. 

 
 10 Menit 



 

NO KEGIATAN WAKTU 

• Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali 

cerita rakyat yang pernah didengar siswa,  

• Guru mendeskripsikan tokoh utama cerita rakyat tersebut 

• Guru menuliskan judul materi pembelajaran dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

2 KEGIATAN INTI  

• Guru memperdengarkan cerita rakyat  rekaman cerita rakyat 

“Tinggi-tinggi kendung 

• Siswa mendengarkan rekaman cerita rakyat “Tinggi-tinggi 

kendung” 

• Siswa mencatat tokoh dan mengidentifikasi karakteristik cerita 

rakyat “Tinggi-tinggi kendung” 

• Siswa menentukan isi dan atau amanat yang terdapat dalam 

cerita rakyat “Tinggi-tinggi kendung” 

• Dengan bertanya jawab, guru dan siswa menbahas isi dan atau 

amanat cerita rakyat tersebut 

• Siswa menemukan hal-hal yang menarik tentang tokoh dalam 

cerita rakyat “Tinggi-tinggi kendung” 

• Siswa mengungkapkan kembali  cerita rakyat “Tinggi-tinggi 

kendung” dalam bentuk sinopsis 

 

60 Menit 

   3   PENUTUP  

• Dengan bimbingan guru, beberapa siswa menarik kesimpulan 

dari pembelajaran saat itu. Guru menyarikan kesimpulan-

kesimpulan siswa. 

• Siswa mengerjakan penilaian yang berisi tugas menentukan 

karakteristik cerita rakyat 

• Di akhir pembelajaran, ketua kelas memimpin siswa berdoa dan 

mengucapkan salam penutup. 

 
20 Menit 

 

V. SUMBER BELAJAR 

1. Buku kumpulan cerita rakyat Sumatera Selatan 

2. Buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas X penerbit Erlangga, karangan 

Dawud, dkk.  

 

 



 

VI. PENILAIAN 

1.   Prosedur penilaian yang digunakan meliputi: 

  a. Penilaian proses, yaitu cara dan hasil kerja siswa 

  b. Penilaian akhir, yaitu hasil pengerjaan soal/tugas 

 2.   Alat penilaian yang digunakan berupa: 

    a. Lembar observasi 

No. Nama siswa 
Aspek yang diobservasi 

Jumlah Skor 
Keaktifan Kerjasama Kesungguhan 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10      

Dst.      

 

Pedoman Penskoran/Penilaian:  

 

• Skor tiap aspek adalah 1 s.d. 5; skor maksimum adalah 15. 

• Keterangan skor:  

5 = sangat baik 

4 = baik 

3 = cukup 

2 = kurang baik 

1 = tidak baik 

 

Nilai = 100x
umSkormaksim

Jumlahskor
 

 

 

 

      b. Soal:  

Dengarkan baik-baik cerita rakyat yang disampaikan oleh gurumu, 

kemudian: 

1) Identifikasilah karakteristrik cerita rakyat itu! 

 



 

 

2) Tentukanlah hal-hal yang menarik tentang tokoh dalam cerita rakyat 

itu! 

3) Ungkapkanlah kembali cerita rakyat itu dalam bentuk sinopsis! 

  

   Rentang skor (nilai)-nya adalah 60 s.d. 100. 

 

 

 

 

 

 Mengetahui  Kayuagung,   Januari 2007 
Kepala sekolah,  Guru mata pelajaran,  

 
 
 
 
 
 

Dra.  Hj. ZAINAB MARMIYANAH, S. Pd. 
Pembina NIP 132173620 
NIP 131276711 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 

 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Program  : XII/IPA-IPS 

Semester/Tahun Pelajaran  : Ganjil/2007-2008 

Pertemuan ke- : 1 

Alokasi Waktu  :   2 X 45 menit 

Standar Kompetensi         :   Memahami informasi dari berbagai laporan  

Kompetensi Dasar             :   Membedakan  antara fakta dan opini  dari berbagai 

laporan  lisan  

Indikator                              : 1. Menentukan pokok-pokok isi laporan lisan 

  2.  Menentukan kalimat yang berupa fakta 

  3. Menentukan kalimat yang berupa opini 

  4. Membedakan kalimat  yang berupa fakta dan   opini 

yang terdapat pada laporan lisan 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Siswa dapat menentukan pokok-pokok isi suatu laporan lisan 

2. Siswa dapat menentukan kalimat yang berupa fakta dari suatu laporan lisan 

3. Siswa dapat menentukan kalimat yang berupa opini dari suatu laporan lisan 

4. Siswa dapat membedakan kalimat  yang berupa fakta dan opini yan  terdapat 

pada  laporan  lisan 

 

II. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Laporan adalah tulisan yang berisi informasi suatu hal yang telah 

dilaksanakan atau terjadi untuk dilaporkan kepada atasan atau pihak yang 

berwenang. 

2. Kalimat fakta adalah kalimat yang berisi informasi yang benar-benar ada, 

nyata,  dan telah terjadi. 

3. Kalimat opini adalah kalimat yang berisi pendapat, gagasan, atau pernyataan 

seseorang yang belum tentu terjadi. 

 

III. METODE PEMBELAJARAN 

1. Metode diskusi (kelompok) 

2. Metode tanya jawab 

3. Metode penugasan 

 

 

 

 



 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

NO KEGIATAN WAKTU 

1 KEGIATAN AWAL 

• Dipimpin oleh ketua kelas, siswa mengucapkan salam dan 

berdoa sebelum memulai pembelajaran. 

• Melalui tanya jawab, guru memberikan apersepsi tentang isi 

sebuah laporan. 

• Guru menuliskan judul materi pembelajaran dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

• Guru membagi kelompok-kelompok siswa secara heterogen. 

 

 
5 menit 
         

2 KEGIATAN INTI  

• Guru menyampaikan isi  laporan yang dibuat, secara lisan.  

• Secara berkelompok, siswa mencatat pokok-pokok isi laporan. 

• Siswa mendiskusikan pokok-pokok isi laporan tentang 

kebenaran kalimat isi laporan. 

• Salah satu siswa perwakilkan kelompok menyampaikan 

kembali isi laporan berdasarkan pokok-pokok isi laporan yang 

dicatat. 

• Siswa lain mendengarkan isi laporan. 

• Siswa kelompok lain menanggapi kebenaran kalimat yang 

disampaikan siswa tersebut. 

• Siswa dan guru membahas isi laporan mengenai kalimat 

berupa fakta dan kalimat yang berupa opini. 

• Siswa menentukan kalimat yang berupa fakta yang terdapat 

pada isi laporan. 

• Siswa menentukan kalimat yang berupa opini yang terdapat 

pada isi laporan. 

• Siswa membedakan kalimat yang berupa fakta dan berupa 

opini. 

 

 
60 menit 

   3  KEGIATAN AKHIR  

• Dengan bimbingan guru, beberapa siswa menarik kesimpulan 

dari pembelajaran pada hari itu. 

• Siswa mengerjakan  soal/penugasan yang diberikan guru 

mengenai  kalimat fakta dan kalimat opini dari sebuah laporan 

lisan 

 
25 menit 



 

NO KEGIATAN WAKTU 

• Di akhir pembelajaran, ketua kelas memimpin siswa berdoa 

dan mengucapkan salam penutup.  

 

 
 
V. SUMBER BELAJAR 

1. Buku paket pelajaran bahasa Indonesia kelas XII, penerbit Erlanga, karangan 

Dawud, dkk. 

2. Contoh laporan kegiatan  

3. Artikel dari media cetak  

VI. PENILAIAN 

1.  Prosedur penilaian yang digunakan meliputi: 

 a. Penilaian proses, yaitu cara dan hasil kerja siswa 

 b. Penilaian akhir, yaitu hasil pengerjaan soal/tugas 

2.  Alat penilaian yang digunakan berupa: 

 a. Lembar observasi/pengamatan 

No. Nama siswa 
Aspek yang diobservasi Jumlah 

Skor Keaktifan Kerjasama Kesunguhan 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

Dst.      

 

Pedoman Penskoran/Penilaian:  

• Skor tiap aspek yang diobservasi adalah 1 s.d. 5; skor maksimum adalah 

15. 

• Keterangan skor:  

5 = sangat baik 

4 = baik 

3 = cukup 

2 = kurang baik 

1 = tidak baik 

Nilai = 100x
umSkormaksim

Jumlahskor
 

 



 

  b. Soal 

Dengarkan baik-baik isi laporan yang akan disampaikan secara lisan oleh 

gurumu, kemudian: 

1. Tentukanlah pokok-pokok isi laporan lisan itu! 

2. Tentukanlah kalimat yang berupa fakta dari laporan lisan itu! 

3. Tentukanlah kalimat yang berupa opini dari laporan lisan itu! 

4. Bedakanlah kalimat yang berupa fakta dan opini yang terdapat pada  

laporan lisan itu! 

(Rentang skor/nilai adalah 60 s.d. 100) 

 

 

 

Mengetahui  Kayuagung,   Juli 2007 
Kepala Sekolah,  Guru Mata Pelajaran,  
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