
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah : SMA NEGERI 13 MEDAN 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : XI / Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2022 / 2023 
Materi Pokok : Isi Teks Prosedur. 

Alokasi Waktu : 10  Menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Melalui Pembelajaran pendekatan saintifik siswa mampu menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang 

dibaca/didengar 

 Dan dengan pembelajaran ini mampu mendaftar kata/kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang di baca 

 Siswa mampu menetukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca 

 

 

B. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (2menit) 

 

- Melakukan pembukaan dengan salam pembuka,dengan mengucapkan salam dan membimbingpeserta didik untuk 

berdoa bersama sebelum memulai pekerjaan. 

- Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 

     

        Apersepsi 

- Mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didikdengan 

materi sebelumnya 

 

 

Motivasi 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlngsungMemberikan gambaran tentang manfaat 

mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

 Apabila materi / tema / projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka 

peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi isi teks prosedur 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan 

 

 Pemberi Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme materi pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

 

 

KEGIATAN INTI (6 MENIT) 

 

MENGAMATI: 

 

 Mengamati dengan seksama materi isi teks prosedur yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide 

presentasi yang disajikan dan mencoba menginterprestasikannya. 

 

MENANYA: 

 Guru membimbing peserta didik untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan dari hasil pengamatanyang dilakukan 

tentang materi isi teks prosedur yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 

hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar 

 

MENGUMPULKAN INFORMASI: 

 mencatat semua informasi tentang materi isi teks prosedur yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan 

yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yan baik dan benar 

 

MENGASOSIASI 

 

 Peserta didik mencatat semua informasi tentang materi isi teks telah diperoleh pada buku catatan dengan rapi lalu  

mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi  isi teks prosedur sesuai dengan pemahamannya 

 



MENGKOMUNIKASIKAN 

 Perwakilan kelompok diminta mempersentasikan hasil diskusi  tentang materi isi teks prosedur berupa kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 

toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. 

 

KEGIATAN PENUTUP (2 menit) 

 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi pelajaran isi teks prosedur. 

 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas projek /produk /portofolio /unjuk kerja dengan benar diberi paraf 

serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian tugas projek /produk /portofolio /unjuk kerja pada materi 

pelajaran isi teks prosedur 

 Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran isi teks prosedur kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 

kerjasama yang baik 

 Guru meminta ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran dan mengucapkan salam penutup. 

 

 

 

 

C.PENILAIAN PEMBELAJARAN  

 

Domain Penilaian Teknik Penilian Instrumen Penilaian 

Pengetahuan (Kognitif) Test Tertulis 5.  

Sikap (Afektif) Observasi Lembar Observasi 

Keterampilan (Psikomotor) Percobaan Rubrik 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lampiran I 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK( LKPD ) 

( Pertemuan1 ) 

Satuan Pendidikan       :  SMA NEGERI 13 MEDAN 
MataPelajaran        : Bahasa Indonesia 
MateriPokok : Mewariskan Budaya Melalui Teks Prosedur  
Sub Materi       : Mengidentifikasi Teks Prosedur  
Kelas/Semester      : XI / Ganjil 
Alokasi Waktu :  10 Menit 
 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

KompetensiDasar IndikatorPencapaianKompetensi 



 

 

 

 

 

 

 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Melalui Pembelajaran pendekatan saintifik siswa mampu menentukan ciri umum teks prosedur pada 

teks yang dibaca/didengar 

 Dan dengan pembelajaran ini mampu mendaftar kata/kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks 

yang di baca 

 Siswa mampu menetukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca 

 

C. PETUNJUK KEGIATAN 

1.Kerjakan dalam bentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 orang! 

2.Setiap anggota kelompok bertugas mengerjakan teks prosedur! 

 

 
NAMA                     : 
 

 
KELAS                     : 
 

 

LKPD  PERTEMUAN 1  

Peserta didik Mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat (cara 

memainkan alat music / tarian daerah,cara membuat kuliner khas daerah, dll.) dari berbagai sumber yang 

dibaca dan didengar Perhatikan, cermati dan bacalah Teks Prosedur berikut, dan isilah kolom jawabannya 

dengan tepat! 

 

Teks 1 

Cara Memainkan Angklung  

Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita 

hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. 

1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang 

angklung vertical dan horizontal (yang berada ditengah), sehingga angklung dipegang tepatditengah-tengah.  

3.5 Mengidentifikasi teks prosedur 
tentang cara melakukan sesuatu 
dancara membuat (cara memain kan 
alat music / tarian daerah, cara 
membuat kuliner  khas daerah, dll.) 
dari berbagai sumber yang dibaca dan 
didengar 

 Menentukan ciri umum teks prosedur pada 
teks yang dibaca /didengar. 

 Mendaftar kata /kalimat sebagai ciri teks 
prosedur pada teks yang dibaca/didengar. 

 Menentukan jenis teks prosedur pada teks yang 
dibaca /didengar.  

4.5 Menyimpulkan isi teks prosedur 
tentang cara memainkan alat music 
daerah, tarian daerah, cara membuat 
cindera mata, dan/atau kuliner khas 
daerah yang dibaca dan didengar 

 Meringkas  urutan isi teks prosedur 

 Menjawab pertanyaanisi teks prosedur 

 Mendemonstrasikan cara melakukan suatu 
pekerjaan dari simpulan teks yang didengar 



2. Pegang dengan genggamantangandantelapaktanganmenghadapkeatasataupunke bawah. 

3. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh.Jarak angklung dari tubuh sebaiknya 

cukup jauh(sikutangan kiri hamper lurus) agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. 

4. Pegangujung tabung dasar angklung (horisontal) dengan tangan kanan dan getar kan dengan getaran kekiri 

dan kekanan, dengan posisi angklung tetap tegak (horisontal), tidak miring agar suara angklung angklung rata 

dan nyaring. 

5. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga 

suara angklung lebih halus dan rata. 

6. Mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. 

 

Teks 2                                 

Cara Membuat Obat Tradisional Insomnia  

Anda mengalami insomnia (tidakbisatidur)?  

Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. 

Bahan: 

5potong akar kelapa hijau masing-masing 4cm 600 cc air  

Langkah-langkah: 

1. Ambil 5 potong akarkelapa hijau masing-masing 4cm. 

2. Tumbuk kasar bersama10 butir biji teratai. 

3. Tambahkan 600 cc air kedalam hasil tumbukan. 

4. Rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. 

5. Minum selagi hangat. 

 

Teks 3                                 

Cara Melakukan Gerakan Tari Tor-Tor 

Tari Tor-Tor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatra Utara. Caramenarikan nya cukup sederhana 

dengan gerakan tangan dan kaki jinjit-jinjit. Gerakan salah satu jenis Tari Tor-tor dilakukan berikut! 

1. Putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. 

2. Ambil posisi kedua kaki rapat, Kaki kanan agak maju sedikit 

3. Tangkupkan kedua telapak tangan didepan pinggang kanan. Ujung ibu jari saling  

     menyentuh  

4. Gerakkankeduatelapaktanganperlahankearahkiri.Ujung-ujungjarijugaikutdigerakkan  

     perlahan. 

5. Gantigerakkankeduatelapaktanganperlahankearahkanan. 



6. Gerakantelapakkakikeatasbawahdengangerakanjinjitselamatanganbergerakkekiridan ke  

    kanan 

7. Ulangi gerakan tangan dan kaki. Begitu seterusnya sampai lagu habis atau mengikuti irama  

    gondang 

 

 

1. Daftarkan lah tujuan komunikasi dari ketiga teks di atas! 

 

 

 

 

 

2. Diskusikanpersamaanisiketigateks! 

 

 

 

3. MengidentifikasiBahasadalamTeksProsedura. 

a. Daftarlah penggunaan kalimat perintah/ saran/ larangan pada ketiga teks! 

 

 

 

 

 

b. Daftarlah penggunaan kata yang menunjuk kan ukuran 

 

 

c. 

Daftarlahkalimatyang menunjukkanpanduancara melakukankegiatansecara akurat. 

 

 

 

 

d. Tentukanjenisdari ketigateksprosedurtersebut! 

Teks1 Teks2 Teks3 

Memanduorangyang akan 
memainkanangklungdengan 
langkahyangurut 
 

  

   

   

Teks1 Teks2 Teks3 

   

   

   

Teks1 Teks2 Teks3 

Pegangangklungdengan 
tangankiri 
 

  

   

   

   

Teks1 Teks2 Teks3 

   

   

Teks1 Teks2 Teks3 

Pegangang angklung dengan 
tangan kiri sehingga 
angklung dipegang tepat di 
tengah-tengah 

  

   



 

 

 

 

 

Lampiran II 

 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP  
 

Nama Siswa : ……………….. 

Kelas : ……………… 

 

No. Hari/Tanggal 
Sikap/Perilaku 

Keterangan 
Positif Negatif 

     

     

Kesimpulan : 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Penilaian Sikap – Jurnal 

 

Nama Peserta Didik :  …………...........................................…….. 
Kelas :  …………...........................................…….. 

Aspek yang diamati :  …………...........................................…….. 

 

No Hari/tanggal Kejadian 
Keterangan / 

Tindak Lanjut 

1    

….    

Nilai jurnal menggunakan skala Sangat Baik (SB)= 100, Baik (B) = 75, Cukup (C) = 50, dan Kurang (K) = 25 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan 

- Tertulis Pilihan Ganda (lihat lampiran) 

- Tertulis Uraian(lihat lampiran) 

- Tes Lisan / Observasi terhadap Diskusi Tanya Jawab dan Percakapan 

Praktek Monolog atau Dialog 

Penilaian Aspek Percakapan 

No Aspek yang Dinilai 
Skala 

Jumlah Skor Skor Sikap Kode Nilai 
25 50 75 100 

1 Intonasi     

   

2 Pelafalan     

3 Kelancaran     

4 Ekspresi     

5 Penampilan     

6 Gestur     

 

- Penugasan(lihat lampiran) 

Tugas Rumah 

a) Peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku peserta didik 

b) Peserta didik memnta tanda tangan orangtua sebagai bukti bahwa mereka telah mengerjakan tugas 
rumah dengan baik 

c) Peserta didik mengumpulkan jawaban dari tugas rumah yang telah dikerjakan untuk mendapatkan 

penilaian 

 

Keterampilan 

- Penilaian Unjuk Kerja 

Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian ujian keterampilan 

berbicara sebagai berikut: 

Teks1 Teks2 Teks3 

Cara Memainkan Angklung   

   



Instrumen Penilaian  

No Aspek yang Dinilai 

Sangat  

Baik  

(100) 

Baik  

(75) 

Kurang  

Baik  

(50) 

Tidak  

Baik  

(25) 

1 Kesesuaian respon dengan pertanyaan     

2 Keserasian pemilihan kata     

3 Kesesuaian penggunaan tata bahasa     

4 Pelafalan     

Kriteria penilaian (skor) 

100 =  Sangat Baik 50 = Kurang Baik 

75  = Baik 25 = Tidak Baik 

Cara mencari nilai (N) = Jumalah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor 

ideal (100) 

 

Instrumen Penilaian Diskusi 

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 

1 Penguasaan materi diskusi     

2 Kemampuan menjawab pertanyaan     

3 Kemampuan mengolah kata     

4 Kemampuan menyelesaikan masalah     

Keterangan : 

100 =  Sangat Baik 50 = Kurang Baik 

75  = Baik 25 = Tidak Baik 

 

- Penilaian Proyek(lihat lampiran) 

Membuat denah sekolah, jadwal kegiatan sekolah, dll 

- Penilaian Produk(lihat lampiran) 

- Penilaian Portofolio 
Kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta didik, seperti catatan, PR, dll 

Instrumen Penilain  

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 

1      

2      

3      

4      

 

 

 MEDAN, 18 Juli 2023 
 

Mengetahui  

Kepala SMA Negeri 13 Medan Guru Mata Pelajaran 
 

 

 

 
 

Hj.Fauziah Hasibuan,S.Pd,M.Si Desi Irawati S,S.Pd,M.Pd 

NIP. 196908031992022004 NIP. 198312012010012023  
 

Catatan Kepala Sekolah 

............................................................................................................................. ............................................ 

......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................ 

............................................................................................................................... .......................................... 

 

Lampiran III 

 

 

BAHAN AJAR DAN MATERI PEMBELAJARAN 
 

A. BAHAN AJAR 

Gambar 1. 



 
 

 

Gambar 2. 

 

Gambar 3. 

 

 
Gambar 4 

 

 
 

 



 

 

 

 

Gambar 5. 

 

 
Gambar 6.  

 
 

 

B. Materi Pembelajaran 

Pengertian Teks Prosedur 

 

Teks Prosedur adalah teks yang berisicara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan 

langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. 

Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara,tips atau tutorial melakukan langkah 

tertentu. Didalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang 

dibahas pada teks agar sipembaca melakukan apa yang diperintah kan pada isi teks tersebut  

 

Ciri teks prosedur dari segi isi nya ada tiga : 

 

1.   Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan, 

2.   Aturan atau batasan dalam hal bahan/ kegiatan dalam melakukan kegiatan, 

3.   Isi kegiatan yang dilakukan secara urut (kalau tidak urut disebut tips). 



 

Ciri–ciri Teks Prosedur Ciri-ciri yang digunakan dalam teks prosedur antara lain sebagai berikut: 

Menggunakan Kalimat perintah (Imperatif) Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna 

meminta / memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh :  

1. Tolong matikan kran air itu! 

2. Selain kalimat perintah juga diberikan saran,dan larangan agar diperoleh hasil  

maksimal pada waktu menggunakan,membuat Contoh : Jangan rebut ya anak anak! 

3. Penggunaan kata dengan ukuran akurat, misalnya (¼ tepung, 5buah rimpang ,  

kunyit) 

4. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas, misalnya (rebus hingga menjadi bubur, lipat 

bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki). 

5. Menggunakankata kerjaaktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya misalnya : 

Menyiram, Membungkus 

6. Menggunakan kata penghubung (konjungsi) untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang 

menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contoh :  

 Selanjutnya, 

 Berikutnya, 

 Kemudian 

 Lalu 

 Setelahitu 

7.  Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu,tempat dan cara yang akurat. 
8.  Berisi langkah yang terperinci 
9.  Menggunakanakhiran -i dan -kan, 
     contohnya, jangan lupa selalu siram-i bunganya setiap hari, lempar-kan bola tersebut ke atas. 

 
 
 
 

Jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya, teksprosedur dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 
 
1. Teks prosedur untuk memandu               
     cara menggunakan/memain kan suatu alat(cara memainkan suatu alat musik,  
     cara menggunakan alat 
2. Teks prosedur untuk memandu cara membuat (ada bahan, cara,dan langkah) 
3. Teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan(cara menari, cara          
    melakukan senam)  

 

Mengidentifikasi Tujuan Teks Prosedur 

Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca / pemirsa dapat secara 

tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau 

menggunakan suatu alat.  

Menyimpulkan Isi Teks Prosedur  

Menyimpul kan teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian 

panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Untuk dapat menyimpulkan teks 

prosedur perlu membaca teks tersebut serta mencatat  informasi-informasi  yang  ada dalam teks.  

Pada  tulisan  ini hanya  membahas mengenai menyimpulkan langkah-langkah teks prosedur. Cara 

menyimpulkan isi teks prosedur adalah 

1.  Membaca dengan seksama teks prosedur tersebut. 
2.  Menuliskan ringkasan urutan langkah kegiatan yang dilakukan. 
3.  Menyimpulkan sarana apa saja yang dikemukakan penulis agar mencapai hasil     



     maksimal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


