
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KD 3.3 dan 4.3 

 

Sekolah  : SMK Negeri Tugumulyo 

Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 

Kelas/semester : X/1 

MateriPokok  : Teks peristiwa yang sedang terjadi kini 

Alokasi Waktu : 1 x pertemuan (1 x 30 menit) 

 

StandarKompetensi : Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsure kebahasaan teks 

interaksi transaksionall isan dan tulis dan meminta informasi terkait niat 

melakukan suatu tindakan/kegiatan, sesuai dengan konteks 

penggunaannya. (Perhatikan unsure kebahasaan be going to, would like 

to) 

 

Kompetensi Inti :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan 

 

Karakter Siswa yang diharapkan : 

1. Religius 

2. Nasionalis 

3. Kedisiplinan 

4. Kerjasama 

5. Tanggungjawab 

 

A. TujuanPembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 

 Mengidentifikasi present continuous dengan tepat 

 Melengkapi teks rumpang dengan present continuous dengan tepat 

 Menyalin teks present continuous dengan benar 

 

B. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

 Pendekatan :saintifik 

 Media pembelajaran :Teks transaksional sederhana tentang kegiatan atau kejadian 

yang sedang terjadi 

 

C. MateriPembelajaran 

1. Fungsi social 

 Mendeskripsikan, melaporkan dan menjelaskan 

2. Strukturteks 

 Memulai 

 Menanggapi 



 Menanyakan dan menyatakan Tindakan yang sedang dilakukan/terjadi pada 

saat ini (what is she doing right now?) answer “she is listeing to the teacher.” 

3. Unsurkebahasaan 

 Kalimat deklaratif dan nterogative dalam present continuous tense 

 Kata kerja to be (am, is are), progressive (studying, listening) 

4. Topik 

 

D. Langkah-langkahPembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan : salam dan doa 

2. Kegiatan Inti  :  

 Guru memberikan materi pembelajaran text yang berbentuk present 

continuous 

 Peserta didik membaca dan memahami text yang diberikan 

 Guru memberikan tugas kepada peserta didik 

3. Kegiatan Penutup  : 

 Guru memberikan apresiasi kepada siswa 

 Guru member motivasi pada siswa untuk belajar dirumah 

 

E. Sumber Belajar 

 Buku penunjang kurikulum 2013 Bahasa Inggris SMA/SMK 

 Kamus Bahasa inggris 
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