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A. Kompetensi Inti 

 
Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, rasa ingin tahu, tanggung jawab, 

peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadiantampak 

mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Kecakapan Abad 21 

3.6.Menelaah struktur dan aspek kebahasaan 

teks prosedur tentang cara melakukan 

sesuatu dan cara membuat (cara 

memainkan alat musik/tarian 

daerah, cara membuat kuliner khas daerah, 

membuat cindera mata, dll.) dari berbagai 

sumber yang 
dibaca dan didengar 

3.6.1. Menguraikan 

struktur teks 

prosedur dan ciri 

bagian-bagiannya 

PPK : 

• Jujur berkarya 

• Tanggung 

jawab 

• Kerjasama 

• Kreatif 

Literasi : 

• Bahasa 

• Numerasi 

4C : 



4.6.Menyajikan datarangkaian kegiatan 

kedalam bentuk teksprosedur (tentang cara 

memainkan alat musik daerah, tarian 

daerah, cara membuat cinderamata, dll) 

dengan memperhatikan struktur, unsur 

kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis 

4.6.3 Memeragakan secara 

lisan cara 

melakukan/ 

membuat sesuatu 

• Berpikir kritis, 

• Kreatif, 

• Bekerjasama 

• Berkomunikasi 

• Kolaborasi 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik dapat menelaah struktur teks prosedur, menelaah kaidah kebahasaan pada teks prosedur,  

dan menulis teks prosedur melalui penerapan model pembelajaran Project Based Learning dengan 

benardan tanggung jawab, serta Implementasi kecakapan abad ke21. 

 
D. MATERI PEMBELAJARAN 

a. Fakta 

1) Materi teks prosedur 

2) Contoh teks prosedur 

b. Konseptual 

1) Struktur teks prosedur 

c. Prosedural 

1) Mencermati struktur teks prosedur 

2) Menelaah urutan teks prosedur sesuai dengan struktur 

d. Metakognitif 

Memeragakan teks prosedur secara lisan 

 
E. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN 

 

Pendekatan : Scientifik 

Model : Problem Based Learning 

Metode : Diskusi, presentasi, kerja kelompok, penugasan 

F. MEDIA DAN BAHAN PEMBELAJARAN 

Media 
1. Audiovisual 

2. Roda Nasib 

3. Puzzle teks prosedur 

4. Undian nomor urut 

 

Alat 

1. Spidol dan Papan Tulis 

2. LCD dan Proyektor 

3. Laptop 

4. Video Pembelajaran/Video Teks Prosedur 

5. PPT/Canva 



Bahan : 

1. Lembaran kerja Peserta Didik sebagai pemandu kegiatan 

G. SUMBER BELAJAR 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahasa 

Indonesia Kelas VIII. Jakarta:Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 

Kristanto, S.Pd. Buku Pengayaan Bahasa Indonesia : Pendekatan Saintifik 

Kurikulum. Kelas VIII. Klaten: Grafika Dua Tujuh. 2022. 

 
https://youtu.be/4lF_fHA-olI 

 

 

 

   https://youtu.be/cJnPPhaPlvo 

https://youtu.be/4lF_fHA-olI


H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 

 

 

 

 

 

 
 

Kegiatan/ 

Sintaks 
Deskripsi 

Kegiatan 

Pendahuluan 

(15 menit) 
• Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa 

untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik 

sebagai sikap disiplin 

• Guru menanyakan kabar dan perasaan    peserta    didik    hari 

ini (Diagnostik Non-Kognitif) 

• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan 

untukmengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. 

• Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan 

& manfaat)dengan mempelajari materi Teks Prosedur 

• Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan 

dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. 

Tahap 1 : Orientasi 

HOTS: Transfer Knowledge 

 
• Guru memantik pengetahuan peserta didik terkait Teks Prosedur 

(DiagnostikKognitif) 

• Peserta didik diberi pengetahuan tentang materi Struktur Teks 

Prosedur 

• Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, 

mengamati, dan membaca. Mereka diberi tayangan terkait materi 

teks prosedur (Visual Literacy & TPACK) 

• Peserta didik merespons pertanyaan-pertanyaan membangun 

konteks berkaitan dengan tayangan terhadap struktur teks 

prosedur (4C: Creative) 



 a. Apakah sebelumnya anak-anak pernah menyaksikan 

tayangan seperti teks prosedur di atas? 

b. Berdasarkan teks prosedur tersebut, manakah yang termasuk 

strukturbagian langkah-langkah? 

c. Berdasarkan tayangan tersebut, pada langkah pertama, 

termasuk pada kaidah kebahasaan apa ya? 

 

Tahap 2: Organisasi belajar  

• Guru membuat kelompok yang terdiri 1-5 orang dengan cara 

berhitung 1-5 dan nomor yang sama membentuk suatu kelompok. 

• Perwakilan kelompok diminta untuk maju mengambil undian 

nomor 1-5. Setiap nomor merujuk pada satu teks prosedur yang 

berbeda-beda. 

• Peserta didik yang telah mendapatkan puzzle teks prosedur akan 

diminta untuk menggabungkan dan menentukan teks sesuai 

strukturnya 

• Guru memberikan LKPD pada masing-masing kelompok 

 

Tahap 3: Panyelidikan Terbimbing  

HOTS: Communication, Collaboration, Creative, and Chritical Thinking 

 
• Peserta didik dalam kelompok mendiskusikan, mengumpulkan 

informasi, dan saling bertukar informasi dalam menyempurnakan 

puzzle teks prosedur dan menentukan strukturnya 

• Guru memantau, memberikan arahan, dan membimbing siswa 

terhadap keterlibatannya dalam menentukan strukturnya 

 

Tahap 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil  

HOTS: Communication, Collaboration, Creative, and Chritical Thinking 

 

• Peserta didik dalam kelompok melakukan diskusi untuk 

menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya 

dipresentasikan/disajikan di depan kelas 

 



 • Guru memantau, memberikan arahan, dan membimbing siswa 

dalam menyempurnakan puzzle teks prosedur dan menentukan 

strukturnya dan memastikan setiap kelompok siap untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

• Peserta didik dipersilakan untuk memeragakan teks prosedur yang 

dipilih oleh kelompok masing-masing maupun yang individu 

untuk memeragakan di depan kelas ataupun membuat video 

kreatif mengenai prosedur melakukan dan membuat sesuatu. 

(Pembelajaran Terdiferensiasi) 

 

Tahap 5: Analisis dan Evaluasi 
 

HOTS: Communication, Collaboration, Creative, and Chritical Thinking 

 

• Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain 

memberikan apresiasi. 

• Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan 

kembali hal-hal yang belum dipahami 

• Peserta didik diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan teks 

prosedur yang telah di siapkan.  

• Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok 

memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. 

Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. 

 

Kegiatan 

Penutup (15 

Menit) 

• Guru menayakan kembali bagaimana perasaan peserta didik hari 

ini setelah mengikuti pembelajaran sebagai refleksi di akhir 

pelajaran. (Diagnostik Non-Kognitif) 

• Peserta didik bersama dengan guru membuat rangkuman/simpulan 

pelajaran mengaitkannya terhadap manfaatnya kepada kehidupan 

sehari-hari (4C: Creative) 

• Guru dan peserta didik menutup pembelajaran dengan berdoa. 

 


