
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah : SMAN 4 Bantaeng 

Mata Pelajaran : Bahasa Jepang 

Kelas/Semester : X / 1 

Pertemuan : Nanji desuka 

Alokasi Waktu : 2 X 45 menit 

 

Standar Kompetensi : 

Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang  

kehidupan sekolah 

 

Kompetensi Dasar : 

Menentukan informasi berkenaan dengan memberi dan meminta informasi terkait tanggal, bulan, dan 

tahun (jikan), serta meresponnya pada teks interaksi transaksional lisan dan tulis, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan  

  

Indikator :  

Dapat menyebutkan jam, menit dan menginformasikan waktu 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mengingat dan menentukan informasi berkenaan dengan memberi dan meminta 

informasi terkait tanggal, bulan, dan tahun (jikan), serta meresponnya pada teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan dengan komunikatif dan santun. 

  

B. Materi Pembelajaran 

 Jam dan menit 
 

C. Metode Pembelajaran 

 Metode audio lingual 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan Uraian Lingkup Nilai Karakter 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Memotivasi peserta didik agar siap mengikuti 

pelajaran (Salam, Menanyakan kabar, Absen) 

2. Menanyakan materi sebelumnya. 

3. Mengkaitkan dengan materi sebelumnya 

(mengingatkan kembali pada siswa tentang 

pembelajaran angka). 

4. Menanyakan jam berapa saat ini 

5. Menerangkan tujuan pembelajaran hari ini yaitu 

mempelajari cara menyatakan keterangan waktu dalam 

jam. 

Apersepsi 

Motivasi 

Motivasi 

Tahu diri 

Percaya diri 

Rasa ingin 

tahu 

 



Kegiatan 

inti 

6. Mengenalkan kosakata: 

 - jam: ichiji, niji, sanji, yoji, goji, rokuji, shichiji, hachiji, 

kuji, jūji, jūichiji, jūniji, nanji 

 - keterangan waktu: ima, gozen, gogo 

7. Latihan pengulangan, penggantian (klasikal, kelompok, 

individu) 

8. Mengenalkan kosakata: 

 menit: ippun, nifun, sanpun, yonpun, gofun, roppun, 

nanafun, happun, kyūfun, juppun, jūgofun, 

nijuppun, nijūgofun, sanjuppun/han, sanjūgofun, 

yonjuppun, yonjūgofun, gojuppun, gojūgofun, 

nanpun 

7. Latihan pengulangan, penggantian (klasikal, kelompok, 

individu) 

8. Pengenalan pola kalimat: 

 menyatakan jam: (gozen/gogo) (jam) (menit) desu. 

9. Latihan pengulangan, penggantian, tanya jawab (klasikal, 

kelompok, individu) 

10. Memberi kesempatan siswa untuk menulis 

11. Siswa mendengarkan CD sambil menghubungkan titik-titik 

jam yang disebutkan. Setelah selesai, diputar ulang untuk 

dicocokkan. 

12. 13. Guru memberikan umpan balik positif 

13. Guru mengevaluasi hasil kegiatan. Membenarkan bila ada 

yang salah dan menambahkan bila ada yang kurang 

14. Siswa melakukan refleksi atas kegiatan 

Eksplorasi 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

Eksplorasi 

 

Eksplorasi 

 

Eksplorasi 

 

Elaborasi 

 

Eksplorasi 

Elaborasi 

 

Konfirmasi 

Konfirmasi 

 

Eksplorasi 

 

 

 

Berfikir logis 

 

 

 

Mandiri 

 

 

Berfikir logis 

 

 

 

Mandiri 

 

Berfikir logis 

 

Mandiri 

 

Kerja sama 

 

Tekun 

Teliti 

 

Menghargai 

prestasi 

Memahami 

kelebihan dan 

kekurangan 

Tahu diri 

Berfikir logis 

 

 

Kegiatan 

akhir 

19. Mengulangi pokok-pokok pelajaran yang baru saja 

dipelajari. 

20. Memotivasi siswa untuk menggunakan pola-pola yang 

sudah dipelajari 

21. Memberikan tugas terstruktur  

22. Menyampaikan rencana pertemuan berikutnya 

Penutup 

Penutup 

 

Penutup 

Penutup 

Berfikir logis 

Cinta ilmu 

 

Tekun 

Rasa ingin 

tahu 

 

E. Media/Sumber Pembelajaran 

 Buku Sakura 1 (BAB 13 – Nanji desuka?, hal. 54-56) 

 CD percakapan buku Sakura 

 Kartu gambar 

 Lembar kegiatan 

 

F. Penilaian 

 1. Bentuk test : obyektif (tugas terstruktur) 

 2. Bentuk soal : 1. terjemahan 

   

 3. Indikator & Soal : Indikator: dapat mengungkapkan keterangan waktu dalam jam 

   1. Terjemahkan ke dalam bahasa Jepang (5 X 2 poin) 

  (1) 1. 15 siang 

  (2) 11. 40 siang 

  (3) 8. 30 malam 

  (4) 12.00 malam 

  (5) 7.35 pagi 



 

   

 4. Kunci Jawaban : 1. Terjemahan 

  (1) gogo ichiji jūgofun 

  (2) gozen jūichiji yonjuppun 

  (3) gogo hachijihan 

  (4) gozen jūniji 

  (5) gozen shichiji sanjūgofun 

  

 5. Norma Penilaian : 1. terjemahan 

JENIS KESALAHAN POIN 

sempurna 2 

ada kesalahan kata/penulisan 1 

tidak bisa diterjemahkan 0 

  

  

  

 


