
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SMPN I Buay Madang Timur 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : VIII  /1 /(Gazal) 

Materi Pokok : Teks Berita 

Sub materi : Menelaah Struktur Teks Berita 

Alokasi Waktu : 10 menit  

 

A.  Kompetensi Dasar dan Indiktor 

Kompetensi Dasar (KD) Indiktor 

3.2. Menelaah struktur dan kebahasaan teks  

      Berita  yang didengar dan dibaca.                

 

4.2. Menyajikan data dan nformasi dalam 

bentuk berita secara lisan dan tulisan 

dengan memperhatikan struktur, 

kebahasaan, atau aspek 

lisan(lafal,intonasi,mimic,dan kinesik) 

3.2.1 Menganalisis struktur teks berita . 

 

 

  4.2.1 Menemukan data dan informasi  teks 

berita secara              tertulis atau lisan. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu Menganalisis struktur teks berita 

secara tertulis atau lisan dengan tepat. 

 

C. Kegiatan Pembelajaran 

 

         KEGIATAN PENDAHULUAN  

Pendidik melakukan kegiatan salam pembuka dan berdoa (Religius), memeriksa 

kehadiran, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik sebagai sikap disiplin (Integritas), 

mengingatkan peserta didik materi mengenai berita, memotivasi peserta didik, dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

KEGIATAN INTI  

• Pendidik menjelaskan materi tentang struktur teks berita melalui power point 

• Pendidik menayangkan contoh teks berita melalui power point. 

• Peserta didik mencermati dan memahami contoh  teks berita yang ditayangkan 

(literasi). mengamati) 

• Peserta didik diberikan kesempatan bertanya  terkait materi struktur teks 

berita.(menanya) 

• Peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari empat-lima siswa. 

• Peserta didik menerima LKPD  



• Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menganalisis struktur berita yang  

disediakan di LKPD.(mengumpulkan informasi) 

• Peserta didik mempresentasikan hasil kerja diskusi di  depan 

kelas.(mengkomunikasikan) 

• Peserta didik lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.(menalar) 

 

         KEGIATAN PENUTUP  

 Pendidik memberikan umpan balik dengan mengklarifikasi hasil analisis peserta didik. 

 Pendidik bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran dan memberikan tepuk 

tangan kepada yang jawabannya tepat. 

 Pendidik memberikan tindak lanjut berupa penugasan untuk pertemuan berikutnya 

mengenai menelaah kebahasaan teks berita. (Literasi) 

 Pendidik bersama peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan melafaskan 

hamdallah dan mengucapkan salam. (Religius) 

 

D.  Penilaian 

Penilaian  Sikap  Spiritual Sikap  Sosial Pengetahuan Keterampilan 

Teknik 

penilaian 

Observasi Observasi Tes tertulis - 

Bentuk 

penilaian 

Lembar 

observasi 

Lembar 

observasi 

Esai - 

Aspek yang 

dinilai 

Berdoa, 

menjalankan 

ibadah 

bersyukur, dan 

memberi salam 

Disiplin dan 

tanggung jawab 

Ketepatan 

jawaban 

- 

 

E. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media/Alat : LCD proyektor, power point, Laptop 

2. Bahan  : Teks berita 

3. Sumber belajar : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Bahasa  

Indonesia: Wahana Pengetahuan. Kelas VIII. Draf. Jakarta:  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kemdikbud. 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia  

edisi 4. Badan Jakarta: Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 

https://www.kompas.com/15/6/2021 

 

 

Mengetahui,      Buay Madang Timur,    Agustus  2022 

Kepala Sekolah      Guru Mata Pelajaran 

 

 

SITI ROHANI,  S.Pd.MM     SUJIATI, S.Pd. 

NIP. 196711182000122002     NIP. 197509152008012006 

https://www.kompas.com/15/6/2021


LAMPIRAN  

MATERI TEKS BERITA 

A. STRUKTUR TEKS BERITA 

3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita (membanggakan dan memotivasi) yang 

didengar dan dibaca. 

 

 

MATERI  

STRUKTUR TEKS BERITA 

Ada beberapa struktur yang membangun teks berita. Struktur teks tersebut merupakan struktur 

yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur teks berita terdiri 

atas kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. 

a. Kepala berita : Bagian pembuka yang berisikan informasi yang paling 

penting (5W+1H). 

b. Tubuh berita : Bagian yang merupakan inti paragraf dari sebuah teks 

berita berisi informasi yang cukup penting mengenai penjelasan-penjelasan 

terkait kepala berita 

c. Ekor berita  : Bagian dari teks berita yang biasanya berada pada akhir 

teks berita yang berisi informasi yang kurang penting. 

 Sumber: https://www.kompas.com/15/6/2021 

 

 

CONTOH BERITA 

PERHATIKAN CONTOH TEKS BERITA BERIKUT 

                       Banjarmasinpost.co.id, Martapura- Erni kaget ia yang 

 KEPALA                    melintas di jalan Pasar Martapura bersama anaknya naik 

                      sepeda motor diberhentikan polisi dan diminta memakai 

                       masker. 

 

“Tidak bawa tadi, tapi saya sudah beli tadi,” ujarnya kepada 

Banjarmasinpost.co.id Jumat (10/7/2020). 

Warga Indrasari Martapura ini mengaku memang wajar jika 

ada razia masker. Pasalnya kini pemerintaha memang 

TUBUH                       menganjurkan agar masyarakat memakai masker. 

https://www.kompas.com/15/6/2021


Tak hanya Erni, pengunjung pasar yang turut kaget Rian. 

Warga desa Murung ini mengaku juga tak mengira akan ada 

razia masker. “Saya merokok jadi tidak pakai masker,” ujarnya. 

Tak hanya pengendara yang ditegur untuk memakai masker, 

pejalan kaki juga turut diminta memakai masker. 

Jika warga tak mau membeli masker sendiri maka akan 

diminta pulang mengambil masker dari rumah. 

 

Namun polisi yang tengah jaga saat razia masker yang 

EKOR                         merupakan anggota penegakan protokol kesehatan saat akan 

diwawancarai menolak karena tak ada pimpinan. 

(Banjarmasinpost.co.id/milna sari). 

 
  



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

KD. 3.2. Menelaah Struktur  Teks berita 

NAMA KELOMPOK :1. 

    :2. 

    :3. 

    :4. 

    :5. 

 

A. Kompetensi Dasar 

3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita  yang didengar dan dibaca. 

4.2. Menyajikan data dan nformasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan dengan 

memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan(lafal,intonasi,mimic,dan kinesik) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran dengan metode mambaca dan diskusi tanya jawab peserta didik dapat 

Menganalisis struktur   teks berita secara tertulis atau lisan.  

 

B. PETUNJUK BELAJAR  

Sebelum memulai belajar, baca dan amati petunjuk belajar berikut agar lebih memudahkan 

kalian dalam memahami struktur teks berita. 

a. Baca dan amati tujuan pembelajaran, informasi pendukung, langkah-langah 

kerja, serta kriteria penilaian yang terdapat dalam LKPD dengan saksama! 

b. Kerjakan tugas-tugas yang ada dengan mengikuti langkah-langkah kerja sesuai dengan 

prosedur 

c. Bertanyalah kepada guru, jika ada hal-hal yang kurang jelas 

 

Tugas dan langkah kerja  

Untuk mengukur pemahamanmu tentang struktur teks berita, analisislah 

Teks berita berikut dengan mengikuti petunjuk pengerjaan berikut. 

a. Bentuklah kelompok dengan anggota sebanyak 4-5 orang sesuai dengan presensi. 

b. Analisislah struktur teks berita pada  LKPD. 

c. Diskusikan dengan anggota kelompokmu tentang tugas dan langkah-langkah yang harus 

dilakukan oleh setiap  anggota kelompok melalui diskusi. 

d. Tulislah hasil analisismu seperti dalam Lembar Jawab Kelompok pada LKPD ini sesuai 

durasi yang telah ditentukan guru.  

e. Presentasikan hasil kerja kelompokmu  

     

Kerjakanlah tugas berikut! 

Perhatikan teks berita di bawah ini dan analisislah struktur  pada lembar kerja yang sudah 

disiapkan. 

 

Teks Berita 

 

Longsor Ancam Jabar dan Jateng Selatan  



BANDUNG, KOMPAS- 

 Meningkatnya curah hujan pada masa peralihan musim kemarau ke musim hujan 

mengakibatkan longsor di sejumlah daerah di Jawa Barat. Masyarakat yangtinggal di kawasan 

berbukit dan bertebing perlu meningkatkan kewaspadaan untukmengurangi dampak longsor 

tersebut.Pada Selasa (10/10), longsor melanda desa Nangtang, kecamatan Cigalontang, 

kabupatenTasikmalaya. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, material longsor dari tebing 

setinggi sekitar 15 meter itu menutup badan jalan kecamatan yang menghubungkan dua desa. 

 

”Jalan tidak dapat dilalui karena ketebalan tanah material longsor lebih dari 2 meter,” ujar  

kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten TasikmalayaEZ 

Alfian.Di desa Dukuh, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, longsor juga terjadi pada senin 

malam.Akibatnya sebuah rumah warga rusak tertimbun material longsor. Tidak ada korban 

jiwadalam kejadian itu.Sebelumnya, 4 orang tewas akibat longsor di Sidamulih, kabupaten 

Pangandaran, sabtu(7/10). Longsor menyebabkan sejumlah korban luka-luka dan beberapa akses 

jalan terputus.Gerakan tanah juga terjadi di Takokak, Cianjur Selatan, pekan lalu. Meskipun 

tidakmenyebabkan korban jiwa, 138 rumah rusak berat dan lebih dari 1.000 warga 

mengungsiakibat bencana itu.Kepala Pelaksana BPBD Kuningan Agus mauludin mengatakan, 

saat ini pihaknya memantau pergerakan tanah di Kuningan seiring turunnya hujan. BMKG 

Jatiwangi mencatat, kabupatenKuningan dan kabupaten Majalengka bagian selatan lebih dahulu 

memasuki musim hujan. 

Agus mengatakan, tahun ini terjadi 160 pergerakan tanah yang skalanya kecil dan tanpakorban 

jiwa. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 191 kejadian.Perangkat sistem 

peringatan dini (early warning system) untuk membaca pergerakan tanah juga dipasang di 

Bangbayang, Cilebak, Kuningan. Namun, sistem itu belum memadai karena ada sebelas 

kecamatan di Kuningan rentan longsor. 

 

Berdasarkan peta potensi gerakan tanah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 

Geologi(PVMBG), pada oktober 2017 terdapat 359 kecamatan yang tersebar di 23 

kabupaten/kota diJabar yang berpotensi terjadi pergerakan tanah menengah hingga tinggi. 

Gerakan tanah ataulongsor bahkan telah melanda sejumlah daerah di selatan Jabar pada awal 

Oktober, seperti diKabupaten Cianjur, Pangandaran, dan Tasikmalaya.Kepala Bidang Gerakan 

Tanah PVMBG Agus Budianto mengatakan, wilayah Jabardidominasi pelapukan batuan 

vulkanik sehingga rentan longsor. apalagi, banyak rekahanmuncul setelah mengalami kemarau 

berbulan-bulan. 

(https://www.academia.edu/34919047/Artikel_Longsor_Ancam_Jabar_dan_Jateng_Selatan).  

 

  

https://www.academia.edu/34919047/Artikel_Longsor_Ancam_Jabar_dan_Jateng_Selatan


A. Analisis Struktur Teks Berita 

 

                         Paragraf                        Struktur teks 

 
 

 
 

 
 

 

 
  



INSTRUMEN PENILAIAN  

 

 

1. Penilaian Sikap 

Petunjuk: 

a. Amati perkembangan sikap peserta didik menggunakan instrumen jurnal pada setiap 

pertemuan. 

b. Isi jurnal dengan menuliskan sikap atau perilaku peserta didik yang menonjol, baik yang 

positif maupun negatif. Untuk peserta didik yang pernah memiliki catatan perilaku 

kurang baik dalam jurnal, apabila telah menunjukkan perilaku (menuju) yang diharapkan, 

perilaku tersebut dituliskan dalam jurnal (meskipun belum menonjol) 

 

Jurnal Perkembangan Sikap  

 

Nama Sekolah             :   SMPN I BUAY MADANG TIMUR 

Kelas/Semester            :  VIII/1 

Tahun Pelajaran           :  2022/ 2023 

 

Penilaian Sikap Spiritual 

 No Nama  Berdo’a Bersyukur Salam  Nilai 

1      

2      

3      

4      

Skor maksimal                                                                                                           

12 

 

Penilaian Sikap Sosial 

 No Nama  Jujur  Tanggung 

jawab 

Peduli  Bekerja sama Nilai 

1       

2       

3       

4       



Skor maksimal  16 

 

Kriteria penilaian : 

A: Amat Baik :4 

B: Baik  :3 

C: Cukup  :2 

D: Kurang  :1 

Nilai= skor yang diperoleh x 100 

  Skor maksimal 

 

 

2. Penilaian Pengetahuan  

 

• Teknik : tes tertulis 

• Bentuk : uraian 

• Kisi-kisi : 

 

    

No Pertanyaan Kunci Jawaban  

1 Tulislah struktur teks berita! 1. Kepala berita, tubuh berita, ekor berita. 

   

 

        Penskoran  

        Skor maksimal =3 

        Nilai = (skor yang diperoleh/skor maksimal)x 100 

Kompetensi 

Dasar IPK 

 

Materi Indikator 

soal 

Bentuk Soal No Soal 

3.2Menganalisis 

struktur dan 

kebahasaan 

Teks berita 

 

3.2.1 

Peserta 

didik 

mampu 

menganalisis 

struktur 

berita. 

 

 

Teks berita 

Disajikan 

sebuah teks 

berita, 

peserta didik 

menganalisis 

struktur s 

teks berita. 

Uraian 1 



3 Penilaian keterampilan 

       Rubrik Penilaian.  

No. Deskriptor 

 

Skor 

 

 Dapat menelaah bagian kepala berita dengan lengkap 5 

 Dapat menelaah bagian kepala berita kurang lengkap 4 

 Dapat menelaah bagian kepala berita tidak lengkap 3 

 Dapat menelaah bagian tubuh berita dengan lengkap 5 

 Dapat menelaah bagian tubuh berita kurang lengkap 4 

 Dapat menelaah bagian tubuh berita tidak lengkap 3 

 Dapat menelaah bagian ekor berita dengan lengkap 5 

 Dapat menelaah bagian ekor berita kurang lengkap 4 

 Dapat menelaah bagian ekor berita tidak lengkap 3 

 

Penskoran  

Skor maksimal 30 

Nilai = (skor yang diperoleh/skor maksimal)x 100 

 

Kunci jawaban 

A. Analisis Struktur Teks Berita 

        

                          Paragraf                  Struktur Teks Berita 

         Paragraf ke 1 

 

                    Kepala berita 

         Paragraf ke 2 

 

                     Tubuh berita 

 

         Paragraf ke 3 

 

                      Ekor berita 

 



PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN 

 

a.Remedial 

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka guru bisa 

memberikan soal tambahan . 

 

CONTOH PROGRAM REMIDI 

 

Sekolah : SMP  

Kelas/Semester : VIII/ Ganjil 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Penilaian Harian Ke  : …………………………………………….. 

Tanggal Penilaian Harian : …………………………………………….. 

Bentuk Penilaian Harian : …………………………………………….. 

Materi Penilaian Harian : …………………………………………….. 

(KD / Indikator) : …………………………………………….. 

KKM               : ……………………………………………... 

  

No Nama Peserta 

Didik 

Nilai 

Ulanga

n 

Indikator 

yang Belum 

Dikuasai 

Bentuk 

Tindakan 

Remedial 

Nilai 

Setelah 

Remedia

l 

Keteran

gan 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

dst       

b. Pengayaan 
1. Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal).  

2. Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai 

ketuntasanbelajar diberi kegiatan pengayaan dalam bentuk penugasan soal-soal 

HOTs 

 

 


