
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 TOARI Kelas / Semester : X / Ganjil 

Mata pelajaran : Bahasa Inggris Pertemuan Ke- : 1 

Materi : Teks Interaksi Transaksional; Informasi 

Terkait Jati Diri dan Hubungan Keluarga  

Alokasi Waktu : 40 Menit JP 

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

------- 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mengidentifikasi fungsi social dan struktur teks dari ungkapan untuk memberi dan 

meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga, 

2. Mengidentifikasi unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang 

melibatkan Tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan 

keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. 

3. Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis terkait ungkapan untuk memberi 

dan menerima informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan fungsi social, 

struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

KEGIATAN PENDAHULUAN : (10 MENIT) 

➢ Melakukan pembukaan salam pembuka menanyakan kabar dan berdoa  

➢ Mengecek kehadiran peserta didik  

➢ Ice breaking 

➢ Memberikan apersepsi dan motifasi bertanya tentang jati diri 

➢ Menyampaikan tujuan pembelajaran 

➢ Apersepsi materi yang akan disampaikan 

  

  KEGIATAN INTI : (20 MENIT) 

➢ Memberikan Contoh sederhana berupa cerita singkat tentang perkenalan diri 

➢ Menekankan peserta didik untuk mengingat atau mencatat informasi yang diperoleh dari guru 

➢ Membagi peserta didik menjadi 4 kelompok  

➢ Memberikan bebrapa pernyataan / meminta informasi terkait dengan cerita perkenalan yang 

diperdengarkan 

➢ Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya / meminta informasi dan 

menjawab / memberi respon terkait dengan cerita perkenalan yang diperdengarkan  

➢ Bersama sama peserta didik membahas jawaban 

➢ Memberikan apresiasi terhadap jawaban  

➢ Memberikan kepada peserta didik kesempatan untuk bertanya dan memberikan komentar 

tentang pelajaran yang berlangsung 

➢ Dengan buku penunjang Bersama masing masing kelompok membaca dan mengerjakan tugas 

atau Latihan yang tersedia 

➢ Membahas jawaban Latihan dengan berbagai penguatan dan komentar  



 KEGIATAN PENUTUP : (10 MENIT) 

• Membahas manfaat pembelajaran yang telah di sajikan 

• Membahas kesulitan yang ditemukan 

• Menyimpulkan hasil pembelajaran 

• Mengkoordinasikan tugas tugas  

• Menyampaikan kegiatan dan topik rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

 

C. SUMBER BELAJAR 

 

• Buku Paket Bahasa Inggris Kurikulum 2013 “PATHWAY TO ENGLISH’’ for SMA/MA Grade 

X oleh Th. M. Sudarwati dan Eudia Grace. Penerbit Erlangga pada halaman 9 

 

D. PENILAIAN PEMBELAJARAN (ASESMEN) 

 

No  Aspek yang dinilai Bentuk Penilaian  Instrumen Penilaian  Waktu penilaian  

1 Sikap  Observasi  Pengamatan Sikap Selama KBM 

2 Pengetahuan  Tes Tertulis Soal Tes Setelah KBM 

3 Keterampilan  - Unjuk kerja 

- Laporan Tertulis 

- Pengamatan Unjuk kerja 

- Penilaian laporan tertulis 

- Pada Saat Presentasi 

- Pengumpulan Tugas 
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