
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Oleh: AIDI FITRI, S. Pd 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Tujuan Pelajaran : Melalui kegiatan menentukan dan menelaah dengan menggunakan 

model pembelajaran  model pembelajaran berbasis masalah (problem 

based learning)  peserta didik mampu menelaah teks laporan hasil 

observasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks 

tersebut dengan tanggung jawab.  

Indikator Pelajaran :  

3.8.1 Menentukan struktur teks laporan hasil observasi dari teks yang 

dibaca.  

3.8.2 Menentukan kebahasaan teks laporan hasil observasi dari teks yang 

dibaca.  

3.8.3 Menentukan isi teks laporan hasil observasi dari teks yang dibaca.   

3.8.4 Menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi 
yang berupa buku pengetahuan yang dibaca. 

Alokasi Waktu : 15 menit 

 

A. PENDAHULUAN 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, 

memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin;  

 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;  

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

mempelajari materi teks laporan hasil observasi;   

 Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode 

belajar yang akan ditempuh;  

 

  



B. KEGIATAN INTI 

Orientasi 

a. Peserta didik membaca teks laporan hasil observasi "Sampah" yang 

diberikan oleh guru berupa lembaran kertas. 

b. Peserta didik diminta mengenali karakteristik umumnya, terutama 

fungsi, struktur dan kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil 

observasi "Sampah".  

c. Guru dan peserta didik saling bertanya jawab mengenai teks tersebut. 

Pengorganisasian 

a. Guru membagikan kelompok pada peserta didik yang terdiri dari 4 

orang setiap kelompok. 

b. Peserta didik menerima LKPD dari guru untuk mendiskusikan 

informasi yang terdapat dalam teks "Mengenal Suku Badui". 

Pembimbingan 

a. Peserta didik dengan difasilitasi dan dibimbing guru bekerja sama 

dalam kelompok menentukan dan menelaah fungsi teks laporan 

hasil observasi "Mengenal Suku Badui".   

b. Peserta didik dengan difasilitasi dan dibimbing guru bekerja sama 

dalam kelompok menentukan dan menelaah struktur teks laporan 

hasil observasi "Mengenal Suku Badui" Peserta didik dengan 

difasilitasi dan dibimbing guru bekerja sama dalam kelompok 

menentukan dan menelaah kebahasaan teks LHO "Mengenal Suku 

Badui"   

c. Peserta didik dengan difasilitasi dan dibimbing guru bekerja sama 

dalam kelompok membandingkan isi, struktur, dan kebahasaan teks 

LHO "Sampah" dan "Mengenal Suku Badui"  

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya  

a. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok mengembangkan dan 

menyajikan hasil telaah fungsi teks LHO "Mengenal Suku Badui" 

pada LKPD 1 nomor 1a.  

b. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok mengembangkan dan 

menyajikan hasil telaah struktur teks LHO "Mengenal Suku Badui" 

pada LKPD 1 nomor 1b.  

c. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok mengembangkan dan 

menyajikan hasil telaah kebahasaan teks LHO "Mengenal Suku 

Badui" pada LKPD 1 nomor 1c.  



Menganalisis dan  

mengevaluasi 

proses  

pemecahan  

masalah  

  

a. Peserta didik menyajikan hasil kerjanya di lembar karton yang 

disediakan.  

b. Peserta didik menukarkan hasil kerjanya antara kelompok dan 

mendiskusikan hasil temuan dari kelompok yang disilangkan. 

c. Peserta mempresentasikan hasil temuan untuk mendapat komentar-

komentar.   

d. Peserta melakukan evaluasi dengan mengerjakan evaluasi formatif 

berkaitan dengan struktur teks laporan hasil observasi.  

e. Peserta menyimak umpan balik terhadap proses yang telah 

dilaksanakan dan produk yang telah dihasilkan  

  

 

C. PENUTUPAN 

 Peserta didik dan guru merefleksi kegiatan pembelajaran.  

 Peserta didik dan guru menarik kesimpulan dari hasil kegiatan Pembelajaran.  

 Guru Memberikan penghargaan( misalnya Pujian atau bentuk penghargaan lain yang 

Relevan kepada kelompok yang kinerjanya baik.  

 Menugaskan  Peserta  didik   untuk  terus  mencari  informasi   dimana  saja  yang   

berkaitan  dengan materi/pelajaran yang sedang atau yang akan  pelajari.  

 Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya.  

 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa. 


