
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
PRAKTIK PEMBELAJARAN YANG BERPUSAT PADA SISWA 

 
Tema/Muatan : Teks Cerita Pendek 

 

Kelas/Semester : IX / 1 

Pembelajaran ke  2 Alokasi Waktu: 3 Jp (120 menit) 

 

Kompetensi 

Awal 

Murid memahami Unsur Pembangun Karya Sastra (Cerpen) 

Profil Pelajar 

Pancasila  

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Bernalar kritis 

3. Bergotong royong  

4. Inovatif 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

1) Melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi  murid mampu Mengidentifikasi unsur 

pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar 

2) Melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi, murid mampu Menganalisis unsur-unsur 

pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks  cerita pendek 
  

B. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Guru Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran, 

memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

2) Guru melakukan apersepsi dengan Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta 

mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. 

3) Guru Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat) dengan 

mempelajari materi : Unsur pembangun karya sastra (cerpen). 

4) Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar 

yang akan ditempuh, 

 

15 

menit 

Kegiatan Inti  

1) Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan 

menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi 

Unsur pembangun karya sastra (cerpen). ( Diferensiasi Konten) 

2) Guru memberikan penguatan materi tentang unsur pembangun karya sastra (cerpen) 

yang sebelumnya sudah murid pelajari melalui teks bacaan maupun melalui tayang 

video ( Diferensiasi Proses) 

3) Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang 

belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 

hipotetik tentang  Unsur pembangun karya sastra (cerpen). ( Diferensiasi Proses) 

4) Murid difasilitasi untuk menyajikan gagasan kreatif dalam pengamatan unsur 

pembangun karya sastra (cerpen) sesuai dengan minat dan daya kreatifitas mereka. ( 

Diferensiasi Konten) 

5) Murid difasilitasi untuk menyajikan gagasan kreatifnya dalam berbagai bentuk mind 

mapping, canva , sesuai dengan minat dan kemampuannya ( Diferensiasi Produk) 

6) Guru memfasilitisi perwakilan murid untuk menyampaikan cerita fantasi yang telah 

dibuat dengan percaya diri, murid lainnya menyimak, saling menghargai dan 

mengapresiasi hasil karya temannya. 

90 

menit 

Kegiatan Penutup  



1) Murid difasilitasi membuat kesimpulan materi , guru memberikan penguatan. 

2) Guru memfasilitasi murid merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. 

3) Guru dan murid menyepakati pertemuan berikutnya yaitu apresiasi karya 

publikasi bentuk cerita fantasi murid. 

 

 

15 

menit 

C. Penilaian: 
1) Penilaian Sikap : berupa observasi kedisiplinan murid dalam mengikuti pembelajaran 

dan pengumpulan tugas,sikap saling menghargai, teliti dan percaya diri. 
2) Penilaian Pengetahuan : Tes menelaah struktur cerita fantasi. 
3) Penilaian Keterampilan : Penilaian produk teks cerita fantasi hasil karya murid. 

*Catatan : Komponen lainnya sebagai pelengkap. 
 

 
 
 
 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

SARYATI, S.Pd 

NIP. 196703101989032005 

  

Cipanas,    Oktober 2022 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

ENUH ARIS MUNANDAR, M.Pd 

NUPTK. 2548767668130172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 

Penilaian 

1. Teknik penilaian  

a. Sikap (spiritual dan sosial) : Observasi (jurnal) 

b. Pengetahuan    : Tes tertulis 

c. Keterampilan   : Produk, Praktik 

 

2.  Instrumen penilaian  

a. Penilaian Sikap (spiritual dan sosial)  : Observasi (jurnal) 

 

Nama Sekolah      : .......................... 

Kelas/Semester     : VII/Semester I 

Tahun pelajaran    : .......................... 

 

No Waktu Nama Siswa Catatan Perilaku Butir 

Sikap 

Ttd Tindak 

Lanjut 

1       

2       

3       

 

b. Penilaian Pengetahuan 

1) Teknik : Tes Tertulis  

2) Bentuk : uraian 

3) Instrumen  : 

    Pertemuan ke-1 

1. Tentukan unsur ekstrinsik teks cerpen tersebut! 
2. Tentukan Unsur intrisnsik teks tersebut dilihat dari tema, alur, tokoh/penokohan, 

setting dan amanat! 
 
a. Rubrik Penilaian 

Rubrik Penilaian Skor 

Menuliskan unsur ekstrinsik teks cerpen dengan sangat tepat 

Menuliskan Unsur intrisnsik teks tersebut dilihat dari tema, alur, 

tokoh/penokohan, setting dan amanat dengan sangat tepat 

4 

4 

Menuliskan unsur ekstrinsik teks cerpen dengan tepat 

Menuliskan Unsur intrisnsik teks tersebut dilihat dari tema, alur, 

tokoh/penokohan, setting dan amanat dengan  tepat 

3 

3 

Menuliskan unsur ekstrinsik teks cerpen dengan cukup tepat 

Menuliskan Unsur intrisnsik teks tersebut dilihat dari tema, alur, 

tokoh/penokohan, setting dan amanat dengan cukup tepat 

2 

2 

Menuliskan unsur ekstrinsik teks cerpen dengan kurang tepat 1 

1 



Menuliskan Unsur intrisnsik teks tersebut dilihat dari tema, alur, 

tokoh/penokohan, setting dan amanat dengan kurang tepat 

Jumlah Skor 10 

 

 Pedoman Penilaian 

 Jumlah skor x 10 

 

c. Penilaian Keterampilan 

Pertemuan ke-2 

a. Teknik  : Tes Produk 
b. Instrumen  : 
1. Buatlah pemetaan unsur – unsur intrinsic cerpen! 
2. Berdasarkan teks “Pesona Pantai Senggigi” jawablah pertanyaan berikut dengan tepat! 

a) Apa yang  dibicarakan penulis pada teks tersebut? 

b) Keindahan bagian mana saja dari Pantai Senggigi yang dipaparkan penulis? 

c) Apakah tujuan penulis menampilkan teks tersebut? 

 d) Bagaimana penulis menggambarkan keindahan Pantai Senggigi, berilah alasan untuk      

     mendukung jawabanmu! 

 

c. Rubrik 

No 

Soal 

Rubrik Skor 

1. Memetakan isi teks dengan 10 kata secara tepat 10 

Memetakan isi teks dengan 9 kata secara tepat 9 

Memetakan isi teks dengan 8 kata secara tepat 8 

Memetakan isi teks dengan 7 kata secara tepat 7 

Memetakan isi teks dengan 6 kata secara tepat 6 

Memetakan isi teks dengan 5 kata secara tepat 5 

Memetakan isi teks dengan 4 kata secara tepat 4 

Memetakan isi teks dengan 3 kata secara tepat 3 

Memetakan isi teks dengan 2 kata secara tepat 2 

Memetakan isi teks dengan 1 kata secara tepat 1 

2. Menjawab  4 pertanyaan dengan tepat 10 

Menjawab 3 pertanyaan dengan tepat 7,5 

Menjawab 2 pertanyaan dengan tepat 5 

Menjawab 1 pertanyaan dengan tepat 2,5 

 Jumlah Skor 20 



 

Pedoman penilaian:  

Nilai = jumlah skor x 5 

 

Pedoman Penilaian: 

Skor = jumlah perolehan angka seluruh aspek 

Nilai =      skor yang diperoleh        x 100 

                      skor maksimal 

 Remedial dan Pengayaan 

a) Remedial dilaksanakan : 
- Jika peserta didik yang belum mencapai ketuntasan  < 20%, maka akan diberikan remedial 

secara individual 
- Jika peserta didik yang belum mencapai ketuntasan 20 % < N < 50 %, maka akan diberikan 

remedial secara kelompok dengan nilai individu. 
- Jika peserta didik yang belum mencapai ketuntasan > 50 %, maka akan dilaksanakan remedial 

teaching. 
 

 

 


