RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran

: SMP Negeri 1 Tual
: Bahasa Inggris

Kelas/ Semester
Alokasi Waktu

Materi Pokok

: I’m Proud of Indonesia (descriptive text of animal)

: VII / 2 (Genap)
: 2 X 40 Menit

Kompetensi Dasar : 3.7 Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif
lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda,
sangat pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya.
4.7 Menyusun teks deskriptif lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana, terkait orang, binatang, dan benda,
dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, secara benar dan sesuai konteks.
A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:
Memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi binatang peliharaan (pet)

menyusun teks yang mendeskripsikan binatang peliharaan (pet) baik lisan ataupun tulisan
Media
Alat/Bahan
Sumber Belajar

:
:
:

Media Pembelajaran & Sumber Belajar
Daring, Group WA
Hp. Android dan Laptop
Youtube, Google

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN
KEGIATAN PENDAHULUAN:
Guru mengucapkan salam dan berdo’a melalui grupWA.
Guru mengabsensi peserta didik dengan cara meminta peserta didik mengirimkan namanya di grupWA.
Guru mengulangi pembelajaran yang lalu melalui voice note di grup WA
Guru menyampaikan materi dan memberikan informasi tujuan pembelajaran
KEGIATAN INTI:
Melalui grup WA guru membagikan video tentang deskripsi binatang
Setelah peserta didik selesai menonton tayangan video kemudian guru meminta peserta didik mengirimkan
rekaman ucapan mendeskripsikan binatang peliharaan mereka melalui voice note di grupWA.
Guru memberikan umpan balik bagi peserta didik yang mengirimkan voice note tentang deskripsi binatang

PENUTUP:
Guru dan para peserta didik Menyampaikan kesimpulan singkat dan refleksi tentang materi deskripsi binatang.
Guru selalu mengingatkan peserta didik untuk selalu menjaga kesehatan dimasa pandemi Covid19.
Guru meminta peserta didik untuk memberikan pendapatnya tentang pembelajaran yang baru saja mereka ikuti.
Guru mengakhiri pembelajaran dengan ucapan doa dan salam.

C. PENILAIAN PEMBELAJARAN
1.
2.
3.

PENILAIAN SIKAP
Observasi selama proses pembelajaran
PENILAIAN PENGETAHUAN:
Peserta didik mengerjakan tugas yang ada dibuku bahan ajarnya.
PENILAIAN KETERAMPILAN:
Peserta didik mendeskripsikan hewan peliharaan (pet) mereka melalui voice note di aplikasi grup WA
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