
LESSON PLAN 

SMP IT ARAFAH 

TAHUN PELAJARAN 2022/2023 

 
 

 

Nama Sekolah  : SMP IT ARAFAH 

Kelas / Semester : VII/ GENAP 

Mata Pelajaran : BAHASA INGGRIS 

Materi  Pokok  : We Love What We Do 

Sub Materi  : Pengertian Simple present tense dan Declarative  

      positive sentence 

Alokasi Waktu  : 8 JP (8 x 40 menit) 

 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, 

dengan teman sebaya dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal 

dan informal terkait menyusun teks ungkapan sebuah pernyataan atau kebiasaan setiap 

hari dalam  bentuk kalimat positif. 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

 Menganlisis secara lisan, pendek dan sederhana dengan memberi dan meminta 

informasi terkait dengan interaksi interpersonal 

 Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi 

interpersonal lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan 

teks interaksi interpersonal 

 Menganlisis secara lisan, pendek dan sederhana dengan memberi dan meminta 

informasi terkait dengan interaksi interpersonal 

 Membuat deskripsi pendek dan sederhana dengan meminta dan memberi informasi 

terkait dengan teks interaksi interpersonal 

 

C. METODE PEMBELAJARAN 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah Ceramah Plus. Metode ini mirip metode 

ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode 

lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan latihan 

atau feedback antara pengajar dan murid. 

 

D. MEDIA/SUMBER BELAJAR 

Media : STUDYSASTER merupakan sebuah inovasi berupa model pembelajaran untuk 

mengintegrasikan pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan tujuan 

meningkatkan minat siswa belajar.   

Alat dan Bahan : Buku Guru Bahasa Inggris Kurikulum 2018 Edisi Revisi 2018 

Kemendikbud,  Lembar Kerja Siswa  (LKS) bahasa inggris dan LKPD (Lembar Kerja Peserta 

Didik) bahasa inggris. 

Sumber : Buku Bahasa Inggris kelas VII When English Rings a Bell Kurikulum 2013 Edisi 

Revisi 2017 Kemendikbud. 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pembuka 
 

 
 

 
1. Menyapa dan Doa Pembuka 

 Guru membuka kelas dengan salam 
pembuka dan memandu  peserta didik 

untuk berdoa (penerapan karakter 
religius). 

15 Menit 

 
 



2. Apersepsi 

 Guru menanyakan materi yang sudah 
dipelajari sebelumnya dan  mengaitkan 
dengan kehidupan mereka. 

 Guru menjelaskan hal-hal yang akan 
dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, 

serta metode belajar yang akan 
ditempuh. 

 

3. Tujuan Pembelajaran 

 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran pertemuan yang akan 
dipelajari pada pertemuan ini. 

 Guru memberikan gambaran tentang 
manfaat mempelajari We Love What 
We Do dalam kehidupan sehari-hari.  

 Guru memberi informasi mengenai Materi 
yang akan dipelajari dalam Chapter We 

Love What We Do yaitu simple present 
tense dalam bentuk kalimat positive, 
negative, dan interrogative. 

 

Inti 
 
 

 

Kegiatan Literasi 

 Peserta didik diberi motivasi atau 
rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik materi komponen yang ada di 
papan tulis ataupun di buku bahasa inggris 

When English Rings a Bell. 
What is your hobby? 
What is your favorite food? 
 
What is simple present tense? 
 

Critical Thinking 
 Guru memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan 
gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar. 

 
Collaboration 

 Peserta didik membuat kalimat simple 
present tense bersama teman-temannya. 
(Pertemuan pertama) 

 
 Peserta didik dibentuk dalam beberapa 

kelompok untuk mendiskusikan, 

mengumpulkan informasi, 
mempresentasikan ulang, dan saling 
bertukar informasi mengenai Simple Present 

Tense. (Pertemuan kedua) 
 

Communication 

 Peserta didik mempresentasikan hasil kerja 
kelompok atau individu secara klasikal, 

mengemukakan pendapat atas presentasi 
yang dilakukan kemudian ditanggapi 
kembali oleh kelompok atau individu yang 

mempresentasikan. (Pertemuan kedua) 
 
 

55 Menit 



Creativity 

 Peserta didik membuat kesimpulan tentang 
hal-hal yang telah dipelajari. 
 

 Peserta didik kemudian diberi kesempatan 
untuk menanyakan kembali hal-hal yang 
belum dipahami. 

 

Penutup 

 
 
 

 Guru bersama peserta didik membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran tentang 
point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

 

 Guru memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang memiliki kinerja dan 
kerjasama yang baik. 
 

 Guru memberikan penguatan terhadap 
materi yang sudah dipelajari dengan 
memberikan penugasan dan menyampaikan 

rencana pembelajaran selanjutnya, serta 
diakhiri salam penutup. 
 

10 Menit 

 
 

 

F. PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap: Observasi dalam proses pembelajaran 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes tulis bentuk uraian 

3. Penilaian Keterampilan: Praktek 

 

Mengetahui,       Depok, ... Juli 2022 

Kepala SMP IT Arafah     Guru Mata Pelajaran 
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LESSON PLAN 

SMP IT ARAFAH 

TAHUN PELAJARAN 2022/2023 

 
 

 

Nama Sekolah  : SMP IT ARAFAH 

Kelas / Semester : VII/ GENAP 

Mata Pelajaran : BAHASA INGGRIS 

Materi  Pokok  : We Love What We Do 

Sub Materi  : Declarative negative sentence 

Alokasi Waktu  : 8 JP (8 x 40 menit) 

 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, 

dengan teman sebaya dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal 

dan informal terkait menyusun teks ungkapan sebuah pernyataan atau kebiasaan setiap 

hari dalam  bentuk kalimat negatif. 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

 Menganlisis secara lisan, pendek dan sederhana dengan memberi dan meminta 

informasi terkait dengan interaksi interpersonal 

 Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi 

interpersonal lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan 

teks interaksi interpersonal 

 Menganlisis secara lisan, pendek dan sederhana dengan memberi dan meminta 

informasi terkait dengan interaksi interpersonal 

 Membuat deskripsi pendek dan sederhana dengan meminta dan memberi informasi 

terkait dengan teks interaksi interpersonal 

 

C. METODE PEMBELAJARAN 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah Ceramah Plus. Metode ini mirip metode 

ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode 

lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan latihan 

atau feedback antara pengajar dan murid. 

 

D. MEDIA/SUMBER BELAJAR 

Media : STUDYSASTER merupakan sebuah inovasi berupa model pembelajaran untuk 

mengintegrasikan pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan tujuan 

meningkatkan minat siswa belajar.   

Alat dan Bahan : Buku Guru Bahasa Inggris Kurikulum 2018 Edisi Revisi 2018 

Kemendikbud,  Lembar Kerja Siswa  (LKS) bahasa inggris dan LKPD (Lembar Kerja Peserta 

Didik) bahasa inggris. 

Sumber : Buku Bahasa Inggris kelas VII When English Rings a Bell Kurikulum 2013 Edisi 

Revisi 2017 Kemendikbud. 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pembuka 
 
 
 

 
1. Menyapa dan Doa Pembuka 

 Guru membuka kelas dengan salam 
pembuka dan memandu  peserta didik 
untuk berdoa (penerapan karakter 
religius). 

15 Menit 
 
 



 
2. Apersepsi 

 Guru menanyakan materi yang sudah 
dipelajari sebelumnya dan  mengaitkan 

dengan kehidupan mereka. 

 Guru menjelaskan hal-hal yang akan 
dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, 
serta metode belajar yang akan 
ditempuh. 

 
3. Tujuan Pembelajaran 

 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran pertemuan yang akan 
dipelajari pada pertemuan ini. 

 Guru memberikan gambaran tentang 
manfaat mempelajari We Love What 
We Do dalam kehidupan sehari-hari.  

 Guru memberi informasi mengenai Materi 
yang akan dipelajari dalam Chapter We 

Love What We Do yaitu simple present 
tense dalam bentuk kalimat positive, 
negative, dan interrogative. 

 

Inti 
 

 
 

Kegiatan Literasi 

 Peserta didik diberi motivasi atau 
rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik materi komponen yang ada di 

papan tulis ataupun di buku bahasa inggris 
When English Rings a Bell. 
 

Critical Thinking 
 Guru memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan 
gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar. 

 
Collaboration 

 Peserta didik membuat kalimat simple 
present tense bersama teman-temannya. 
(Pertemuan pertama) 

 
 Peserta didik dibentuk dalam beberapa 

kelompok untuk mendiskusikan, 

mengumpulkan informasi, 
mempresentasikan ulang, dan saling 
bertukar informasi mengenai Simple Present 

Tense. (Pertemuan kedua) 
 

Communication 

 Peserta didik mempresentasikan hasil kerja 
kelompok atau individu secara klasikal, 

mengemukakan pendapat atas presentasi 
yang dilakukan kemudian ditanggapi 
kembali oleh kelompok atau individu yang 
mempresentasikan. (Pertemuan kedua) 

 
Creativity 

 Peserta didik membuat kesimpulan tentang 
hal-hal yang telah dipelajari. 
 

55 Menit 



 

 Peserta didik kemudian diberi kesempatan 
untuk menanyakan kembali hal-hal yang 
belum dipahami. 

 

Penutup 
 

 
 

 Guru bersama peserta didik membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran tentang 
point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

 
 Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang memiliki kinerja dan 

kerjasama yang baik. 
 

 Guru memberikan penguatan terhadap 
materi yang sudah dipelajari dengan 
memberikan penugasan dan menyampaikan 

rencana pembelajaran selanjutnya, serta 
diakhiri salam penutup. 
 

10 Menit 
 

 

 

F. PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap: Observasi dalam proses pembelajaran 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes tulis bentuk uraian 

3. Penilaian Keterampilan: Praktek 

 

Mengetahui,       Depok, ... Juli 2022 

Kepala SMP IT Arafah     Guru Mata Pelajaran 
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LESSON PLAN 

SMP IT ARAFAH 

TAHUN PELAJARAN 2022/2023 

 
 

 

Nama Sekolah  : SMP IT ARAFAH 

Kelas / Semester : VII/ GENAP 

Mata Pelajaran : BAHASA INGGRIS 

Materi  Pokok  : We Love What We Do 

Sub Materi  : Interrogative sentence 

Alokasi Waktu  : 8 JP (8 x 40 menit) 

 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, 

dengan teman sebaya dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal 

dan informal terkait menyusun teks ungkapan sebuah pernyataan atau kebiasaan setiap 

hari dalam  bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

 Menganlisis secara lisan, pendek dan sederhana dengan memberi dan meminta 

informasi terkait dengan interaksi interpersonal 

 Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi 

interpersonal lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan 

teks interaksi interpersonal 

 Menganlisis secara lisan, pendek dan sederhana dengan memberi dan meminta 

informasi terkait dengan interaksi interpersonal 

 Membuat deskripsi pendek dan sederhana dengan meminta dan memberi informasi 

terkait dengan teks interaksi interpersonal 

 

C. METODE PEMBELAJARAN 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah Ceramah Plus. Metode ini mirip metode 

ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode 

lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan latihan 

atau feedback antara pengajar dan murid. 

 

D. MEDIA/SUMBER BELAJAR 

Media : STUDYSASTER merupakan sebuah inovasi berupa model pembelajaran untuk 

mengintegrasikan pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan tujuan 

meningkatkan minat siswa belajar.   

Alat dan Bahan : Buku Guru Bahasa Inggris Kurikulum 2018 Edisi Revisi 2018 

Kemendikbud,  Lembar Kerja Siswa  (LKS) bahasa inggris dan LKPD (Lembar Kerja Peserta 

Didik) bahasa inggris. 

Sumber : Buku Bahasa Inggris kelas VII When English Rings a Bell Kurikulum 2013 Edisi 

Revisi 2017 Kemendikbud. 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pembuka 
 
 
 

 
1. Menyapa dan Doa Pembuka 

 Guru membuka kelas dengan salam 
pembuka dan memandu  peserta didik 
untuk berdoa (penerapan karakter 
religius). 

15 Menit 
 
 



 
2. Apersepsi 

 Guru menanyakan materi yang sudah 
dipelajari sebelumnya dan  mengaitkan 

dengan kehidupan mereka. 

 Guru menjelaskan hal-hal yang akan 
dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, 
serta metode belajar yang akan 
ditempuh. 

 
3. Tujuan Pembelajaran 

 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran pertemuan yang akan 
dipelajari pada pertemuan ini. 

 Guru memberikan gambaran tentang 
manfaat mempelajari We Love What 
We Do dalam kehidupan sehari-hari.  

 Guru memberi informasi mengenai Materi 
yang akan dipelajari dalam Chapter We 

Love What We Do yaitu simple present 
tense dalam bentuk kalimat positive, 
negative, dan interrogative. 

 

Inti 
 

 
 

Kegiatan Literasi 

 Peserta didik diberi motivasi atau 
rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik materi komponen yang ada di 

papan tulis ataupun di buku bahasa inggris 
When English Rings a Bell. 
 

Critical Thinking 
 Guru memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan 
gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar. 

 
Collaboration 

 Peserta didik membuat kalimat simple 
present tense bersama teman-temannya. 
(Pertemuan pertama) 

 
 Peserta didik dibentuk dalam beberapa 

kelompok untuk mendiskusikan, 

mengumpulkan informasi, 
mempresentasikan ulang, dan saling 
bertukar informasi mengenai Simple Present 

Tense. (Pertemuan kedua) 
 

Communication 

 Peserta didik mempresentasikan hasil kerja 
kelompok atau individu secara klasikal, 

mengemukakan pendapat atas presentasi 
yang dilakukan kemudian ditanggapi 
kembali oleh kelompok atau individu yang 
mempresentasikan. (Pertemuan kedua) 

 
Creativity 

 Peserta didik membuat kesimpulan tentang 
hal-hal yang telah dipelajari. 
 

55 Menit 



 

 Peserta didik kemudian diberi kesempatan 
untuk menanyakan kembali hal-hal yang 
belum dipahami. 

 

Penutup 
 

 
 

 Guru bersama peserta didik membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran tentang 
point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

 
 Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang memiliki kinerja dan 

kerjasama yang baik. 
 

 Guru memberikan penguatan terhadap 
materi yang sudah dipelajari dengan 
memberikan penugasan dan menyampaikan 

rencana pembelajaran selanjutnya, serta 
diakhiri salam penutup. 
 

10 Menit 
 

 

 

F. PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap: Observasi dalam proses pembelajaran 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes tulis bentuk uraian 

3. Penilaian Keterampilan: Praktek 

 

Mengetahui,       Depok, ... Juli 2022 

Kepala SMP IT Arafah     Guru Mata Pelajaran 
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LESSON PLAN 

SMP IT ARAFAH 

TAHUN PELAJARAN 2022/2023 

 
 

 

Nama Sekolah  : SMP IT ARAFAH 

Kelas / Semester : VII/ GENAP 

Mata Pelajaran : BAHASA INGGRIS 

Materi  Pokok  : We Love What We Do 

Sub Materi  : Nominal Sentence in Simple Present Tense 

Alokasi Waktu  : 8 JP (8 x 40 menit) 

 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, 

dengan teman sebaya dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal 

dan informal terkait menyusun teks ungkapan sebuah pernyataan atau kebiasaan setiap 

hari dalam  bentuk kalimat nominal (tanpa menggunakan kata kerja). 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

 Menganlisis secara lisan, pendek dan sederhana dengan memberi dan meminta 

informasi terkait dengan interaksi interpersonal 

 Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi 

interpersonal lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan 

teks interaksi interpersonal 

 Menganlisis secara lisan, pendek dan sederhana dengan memberi dan meminta 

informasi terkait dengan interaksi interpersonal 

 Membuat deskripsi pendek dan sederhana dengan meminta dan memberi informasi 

terkait dengan teks interaksi interpersonal 

 

C. METODE PEMBELAJARAN 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah Ceramah Plus. Metode ini mirip metode 

ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode 

lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan latihan 

atau feedback antara pengajar dan murid. 

 

D. MEDIA/SUMBER BELAJAR 

Media : STUDYSASTER merupakan sebuah inovasi berupa model pembelajaran untuk 

mengintegrasikan pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan tujuan 

meningkatkan minat siswa belajar.   

Alat dan Bahan : Buku Guru Bahasa Inggris Kurikulum 2018 Edisi Revisi 2018 

Kemendikbud,  Lembar Kerja Siswa  (LKS) bahasa inggris dan LKPD (Lembar Kerja Peserta 

Didik) bahasa inggris. 

Sumber : Buku Bahasa Inggris kelas VII When English Rings a Bell Kurikulum 2013 Edisi 

Revisi 2017 Kemendikbud. 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pembuka 
 
 
 

 
1. Menyapa dan Doa Pembuka 

 Guru membuka kelas dengan salam 
pembuka dan memandu  peserta didik 
untuk berdoa (penerapan karakter 
religius). 

15 Menit 
 
 



 
2. Apersepsi 

 Guru menanyakan materi yang sudah 
dipelajari sebelumnya dan  mengaitkan 

dengan kehidupan mereka. 

 Guru menjelaskan hal-hal yang akan 
dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, 
serta metode belajar yang akan 
ditempuh. 

 
3. Tujuan Pembelajaran 

 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran pertemuan yang akan 
dipelajari pada pertemuan ini. 

 Guru memberikan gambaran tentang 
manfaat mempelajari We Love What 
We Do dalam kehidupan sehari-hari.  

 Guru memberi informasi mengenai Materi 
yang akan dipelajari dalam Chapter We 

Love What We Do yaitu simple present 
tense dalam bentuk kalimat positive, 
negative, dan interrogative. 

 

Inti 
 

 
 

Kegiatan Literasi 

 Peserta didik diberi motivasi atau 
rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik materi komponen yang ada di 

papan tulis ataupun di buku bahasa inggris 
When English Rings a Bell. 
 

Critical Thinking 
 Guru memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan 
gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar. 

 
Collaboration 

 Peserta didik membuat kalimat simple 
present tense bersama teman-temannya. 
(Pertemuan pertama) 

 
 Peserta didik dibentuk dalam beberapa 

kelompok untuk mendiskusikan, 

mengumpulkan informasi, 
mempresentasikan ulang, dan saling 
bertukar informasi mengenai Simple Present 

Tense. (Pertemuan kedua) 
 

Communication 

 Peserta didik mempresentasikan hasil kerja 
kelompok atau individu secara klasikal, 

mengemukakan pendapat atas presentasi 
yang dilakukan kemudian ditanggapi 
kembali oleh kelompok atau individu yang 
mempresentasikan. (Pertemuan kedua) 

 
Creativity 

 Peserta didik membuat kesimpulan tentang 
hal-hal yang telah dipelajari. 
 

55 Menit 



 Peserta didik kemudian diberi kesempatan 
untuk menanyakan kembali hal-hal yang 
belum dipahami. 
 

Penutup 
 
 

 

 Guru bersama peserta didik membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran tentang 

point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 

 Guru memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang memiliki kinerja dan 
kerjasama yang baik. 

 

 Guru memberikan penguatan terhadap 
materi yang sudah dipelajari dengan 
memberikan penugasan dan menyampaikan 
rencana pembelajaran selanjutnya, serta 

diakhiri salam penutup. 
 

10 Menit 
 
 

 

F. PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap: Observasi dalam proses pembelajaran 

2. Penilaian Pengetahuan: Tes tulis bentuk uraian 

3. Penilaian Keterampilan: Praktek 

 

Mengetahui,       Depok, ... Juli 2022 

Kepala SMP IT Arafah     Guru Mata Pelajaran 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 
 

KELAS VII 

MATERI POKOK WHAT WE LOVE TO DO 

SUB MATERI SIMPLE PRESENT TENSE 

CAPAIAN PEMBELAJARAN Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk 
berinteraksi dan saling bertukar ide, dengan teman sebaya 

dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang 
formal dan informal terkait menyusun teks ungkapan sebuah 
pernyataan atau kebiasaan setiap hari dalam bentuk verbal 

dan nominal. 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN  Menganlisis secara lisan, pendek dan sederhana dengan 
memberi dan meminta informasi terkait dengan interaksi 
interpersonal 

 Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis 
dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan 

teks interaksi interpersonal 

 Menganlisis secara lisan, pendek dan sederhana dengan 
memberi dan meminta informasi terkait dengan interaksi 
interpersonal 

 Membuat deskripsi pendek dan sederhana dengan 
meminta dan memberi informasi terkait dengan teks 
interaksi interpersonal 

 

PETUNJUK KERJA 1. Kerjakan tugas dengan instruksi yang diberikan. 
2. Tuliskan jawaban anda dalam sebuah kertas. 

 

PERTEMUAN PERTAMA 

 

1. Jelaskan pengertian dari Simple Present Tense! 

2. Sebutkan 10 verb (kata kerja) beserta artinya! 

3. Buatlah 3 kalimat Declarative positive sentense menggunakan verb yang kalian ketahui! 

 

PERTEMUAN KEDUA 

 

1. Buatlah 5 kalimat Declarative negative sentence! 

2. Ubahlah kalimat di bawah ini ke dalam kalimat Declarative negative sentence : 

a. She writes short story. 

b. Ms. Ana and Ms. Ayu study math together. 

c. My brother drinks ice tea every weekend. 

 

PERTEMUAN KETIGA 

 

1. Buatlah 5 kalimat interrogative sentence! 

2. Ubahlah kalimat di bawah ini ke dalam kalimat interrogative sentence : 

a. She plays piano. 

b. Ms. Ana and Ms. Ayu read magazine together. 

c. My brother drinks ice tea every weekend. 

 

PERTEMUAN KEEMPAT 

 

1. Buatlah 5 kalimat nominal sentence yang terdiri dari kalimat positive, negative, dan 

interrogative! 

 

 

 

 



 

KISI-KISI DAN BUTIR SOAL 

EVALUASI PEMBELAJARAN 

 

Kelas    : VII (TUJUH) 

Materi pokok   : WE LOVE WHAT WE DO/ SIMPLE PRESENT TENSE 

Sub Materi   : Declarative positive sentence, negative sentence,   

                  interrogative sentence, dan nominal sentence 

Alokasi Waktu  : 2 JP (2 x 40 menit) 

Jumlah Soal   : 10 butir 

Bentuk Soal   : Uraian 

Capaian Pembelajaran  : Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi 

      dan saling bertukar ide, dengan teman sebaya dan orang lain 

      dalam berbagai macam konteks familiar yang formal dan  

      informal terkait menyusun teks ungkapan sebuah pernyataan 

      atau kebiasaan setiap hari dalam  bentuk kalimat nominal 

      (tanpa menggunakan kata kerja). 

 

No MATERI POKOK BUTIR SOAL BOBOT SOAL TINGKAT KESULITAN SOAL 

1 Simple Present 
Tense 

1 2 Mudah 

2 2 Sedang 

3 2 Sedang 

4 2 Sedang 

5 2 Sedang 

6 2 Sedang 

7 2 Sedang 

8 2 Sulit 

9 2 Sulit 

10 2 Sulit 

TOTAL 10 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

ULANGAN HARIAN 1 

CHAPTER 1 

 
Mata Pelajaran 

Kelas 

: Bahasa Inggris 

: VII (Tujuh) 

 

 

1. Struktur kebahasaan yang 

digunakan untuk menyatakan 

sebuah pernyataan atau 

kebiasaan sehari-hari. 

2. Optional. 

3. Optional. 

4. Optional. 

5. a. My father and I do not watch tv 

together every night/ Do My father 

and I watch tv together every night? 

Yes, they do. 

b. My brother does not eat some 

eggs every weekend/ Does My 

brother eat some eggs every 

weekend? No, he does not. 

6. a. My father and I watch tv together 

every night. 

b. My brother eats some eggs every 

weekend. 

7. My father is not a teacher/ Is my 

father a teacher? No, he is not. 

8. My sister is a doctor/ Is my sister 

a doctor? Yes, she is. 

9. Lisa sings count on me everyday/ 

Does Lisa sing count on me 

everyday? Yes, she does. 

10. They bring a dictionary/ They do 

not bring a dictionary. 

 

PEDOMAN PENSKORAN 

 URAIAN 

 Jawaban Benar diberi skor 2 

 Jawaban Salah diberi skor 0 

PERHITUNGAN AKHIR 

URAIAN  20 

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 20 x 5  = 100 

 

 

 

 



Name : 

Class : 

CHAPTER 1 

WE LOVE WHAT WE DO 

 

1. Jelaskan pengertian dari Simple Present Tense! 

2. Buatlah 2 kalimat Declarative positive sentence menggunakan verb read dan play! 

3. Buatlah 2 kalimat Declarative negative sentence menggunakan verb open dan 

write! 

4. Buatlah 2 kalimat Interrogative sentence menggunakan verb study dan buy!  

5. Ubahlah kalimat dibawah ke dalam bentuk negative dan interrogative sentence: 

a. My father and I watch tv together every night. 

b. My brother eats some eggs every weekend. 

6. Ubahlah kalimat dibawah ke dalam bentuk postive sentence :  

a. My father and I do not watch tv together every night. 

b. Does my brother eat some eggs every weekend? No, he does not. 

7. (+) My father is a teacher. 

(-) .... 

(?) .... 

8. (+) .... 

(-) My sister is not a doctor. 

(?) .... 

9. (+) .... 

(-) Lisa does not sing count on me everyday. 

(?) .... 

10. (+) .... 

(-) .... 

(?) Do they bring a dictionary? Yes, they do. 


