
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SMP … 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/ Semester : VIII/ 1 
Materi Pokok  : Inviting Someone 
Alokasi Waktu : 4 x 40 Menit ( 2 x Pertemuan ) 

 

KOMPETENSI DASAR 

3.4. menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal 

lisan dan tulis yang melibatkan tindakan  menyuruh, mengajak, meminta ijin, serta 

menanggapinya, sesuai dengan konteks penggunaannya 

4.4. menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang 

melibatkan tindakan menyuruh, mengajak, meminta ijin, dan menanggapinya dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

Di akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan ungkapan mengajak 

2. Mengidentifikasi ungkapan tentang mengajak 

3. Membandingkan ungkapan dalam merespon ajakan ( menerima dan menolak ) 

4. Membuat dialog sederhana tentang ungkapan mengajak 

Pertemuan 2 

Di akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Membaca teks yang dibuat dengan benar 

2. Mempresentasikan dialog yang telah dibuat 

Fokus Pengembangan Karakter : Disiplin, Jujur, santun dan percaya diri 

PERSIAPAN  

1. Untuk proses Pembelajaran Luring ( Luar Jaringan ). Proses ini dilakukan ketika Peserta 

Didik tidak dapat melakukan pembelajaran secara Online. Di bawah ini ada beberapa 

opsi dalam pembelajaran tersebut: 

 

a. Siswa dikelompokkan berdasarkan domisili / tempat tinggal mereka, pemberian tugas 

adalah denga cara memlilih perwakilan salah seorang dari peserta didik yang berada 

pada satu daerah yang sama.  

b. Pemberian tugas oleh guru dengan cara, meletakkan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) di sebuah tempat yang telah disepakati (Tempat Fotocopy), dan perwakilan 

Peserta Didik dapat mengambil LKPD tersebut dan membagikannya kepada teman – 

teman mereka. 

c. Pengembalian hasil penugasan oleh Peserta Didik dapat dilakukan setiap hari kerja 

dari pukul 08.00 – 12.00, di pos Security sekolah. 

d. Untuk masing – masing penugasan, diberi waktu selama 4 hari. 

 

2. Mencetak bahan ajar dan LKPD. 

3. Berkomunikai dengan Peserta Didik untuk memutuskan di mana tempat untuk 

pengambilan dan pengembalian tugas. 



LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

Kegiatan 

Sintak 

Discovery 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  - Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan 

syukur kepada Tuhan YME 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. 

- Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan. 

- Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat 

melakukan percakapan yang berkaitan dengan ekspresi 

mengundang serta meresponnya. 

- Menyampaikan Kompetensi Dasar pada pertemuan yang 

berlangsung 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung. 

- Menyampaikan sistem penilaian pada pertemuan yang 

berlangsung 

5 menit 

Kegiatan Inti Merumuskan 

Masalah 

- Guru menayangkan  dua video tentang percakapan dengan ungkapan 

mengajak 

Video 1 : Mengajak dan menerima ajakan 

Video 2 : Mengajak dan menolak ajakan 

 

 

70 

menit 

Merencanakan - Peserta Didik melakukan identifikasi terhadap dua buah video yang 

ditayangkan guru. 

- Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan 

identifikasi secara berkelompok dan menuliskan hasil diskusi mereka 

di lembar pengamatan yang telah disiapkan ( LKPD Task 1 ) 

Mengumpulkan 

dan 

menganalisis 

data 

- Guru membimbing peserta didik untuk membaca Hand – out yang 

berisi ungkapan mengajak serta bagaimana merespon ungkapan 

tersebut. 

- Guru mempersilahkan peserta didik untuk mencari informasi 

tambahan dari internet atau sumber lainnya mengenai fungsi sosial, 

struktur teks dan unsur kebahasaan ungkapan mengajak 

- Peserta didik mengumpulkan data dan menuliskan apa yang telah 

mereka dapatkan dalam buku catatan mereka. 

Menarik 

Kesimpulan 

- Guru meminta peserta didik untuk membandingkan hasil observasi 

dan dugaan awal yang mereka tuliskan di lembar pengamatan 

(LKPD) 

- Peserta didik mendiskusikan perbandingan antara hasil observasi dan 

hipotesa mereka 

Aplikasi dan 

tindak lanjut 

- Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka 

secara bergiliran. 

- Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan penugasan 

yang terdapat pada LKPD ( Task 2 ) 



Kegiatan 

Sintak 

Discovery 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Penutup  1. Bersama dengan peserta didik merangkum kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan 

2. Memberitahu materi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

( membuat dialog sederhana ) yang terdapat pada LKPD Task 3 

dan akan dipresentasikan secara berkelompok 

3. Salam  

5 menit 

 

Pertemuan 2 

Kegiatan Sintak Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  - Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan 

syukur kepada Tuhan YME 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. 

- Menyampaikan Kompetensi Dasar pada pertemuan yang 

berlangsung 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung. 

- Menyampaikan sistem penilaian pada pertemuan yang 

berlangsung (Speaking Activity) 

5 menit 

Kegiatan Inti Merumuskan 

Masalah 

- Guru mengarahkan Peserta didik untuk membentuk kelompok 

sesuai dengan penugasan pada pertemuan sebelumnya ( satu 

kelompok terdapat dua anggota ). 

- Guru mencontohkan bagaimana cara pengucapan, intonasi dan 

tekanan kata yang benar dalam melakukan percakapan (teknik 

berbicara)  

70 menit 
Merencanak

an 

- Guru meminta perwakilan kelompok untuk mengumpulkan 

hasil diskusi mereka (Skrip Percakapan sederhana) 

- Masing – masing perwakilan kelompok mengambil undian 

yang berisi nomor urut presentasi yang akan mereka 

laksanakan 

 Aplikasi dan 

tindak lanjut 

- Siswa mempresentasikan dialog yang telah mereka buat secara 

bergantian dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang 

benar 

 

Penutup  - Bersama dengan peserta didik merangkum kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan 

- Guru memberikan reward kepada kelompok dengan 

penampilan terbaik, sehingga memotivasi kelompok yang 

lainnya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan di 

pembelajaran selanjutnya 

5 menit 



Kegiatan Sintak Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

- Menugaskan Peserta didik untuk mengerjakan penugasan pada 

LKPD ( Task 4 ), sebagai tugas pengayaan peserta didik 

- Salam  

 

PENILAIAN 

 

1. Teknik Penilaian 

a. Sikap  :  Observasi / Jurnal 

b. Pengetahuan :  Tes Tulis, Penugasan. 

c. Keterampilan :  pengamatan terhadap hasil kerja peserta didik dalam dua kategori yaitu 

penilaian keterampilan menulis pada skrip percakapan dan penilaian 

berbicara untuk penampilan mereka dalam melakukan presentasi kelompok 

secara lisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Instrumen penilaian 

a. Sikap (terlampir) 

b. Pengetahuan (terlampir) 

c. Keterampilan (terlampir) 

 

Mengetahui, Siak, 

Kepala SMP … 

 

 

 

 

     
NIP. 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

     
NIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

LEMBAR PENILAIAN 

Sikap sosial 

 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 
Ket 

1. Observasi Lembar Observasi 

(Catatan Jurnal) 

Terlampir Saat 

pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian 

untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

 

Contoh Instrumen 

 

JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP  SOSIAL 

 

Nama Sekolah  :  SMP  

Kelas/Semester :  VIII/Ganjil 

Tahun Pelajaran :   

Nama Guru  :   

No Waktu Nama Peserta Didik 
Catatan 

Perilaku 
Butir Sikap Ttd Tindak lanjut 

       

       

 

Butir sikap sosial 

1. Jujur     6. santun 

2. Disiplin    7. Peduli 

3. Tanggung jawab   8. Percaya diri 

4. Toleransi    9. Rasa ingin tahu 

5. Gotong royong   10. Ramah tamah 

 

 

Penilaian Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam 

menerapkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal berupa 

mengundang seeorang. 

Nilai Peserta Didik = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑜𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

Skor maksimal perolehan 100 

 

Penilaian Keterampilan 

Penilaian keterampilan dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam membuat 

percakapan serta melakukan percakapan tersebut 

 

 

 

 



LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN (WRITING) 

Kelas/ Semester  : 

Tema   : 

Tanggal   : 

 

No Nama Peserta Didik 
Komponen Jumlah 

skor 

Kode 

Or Kes Ker Kos Tat Rp 

1          

2          

3          

4          

5          

 

 

Rubrik Penilaian 

 

No Komponen Kriteria Skor 

1 Original (Keaslian) Karya sangat  original 4 

Karya original 3 

Karya cukup original 2 

Karya tidak original 1 

2 Kesesuaian isi dan judul Sangat sesuai 4 

Sesuai 3 

Cukup sesuai 2 

Tidak sesuai 1 

3 Keruntutan  Sangat Tepat 4 

Tepat 3 

Cukup tepat 2 

Tidak tepat 1 

4 Kosa kata Sangat Tepat 4 

Tepat 3 

Cukup tepat 2 

Tidak tepat 1 

5 Tata bahasa Sangat Tepat 4 

Tepat 3 

Cukup tepat 2 

Tidak tepat 1 

6 Kerapian tulisan Sangat Rapi 4 

Rapi 3 

Cukup Rapi 2 

Tidak Rapi 1 

 

Skor maksimal = 4 x 6 = 24 

Skor Peserta Didik  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN (SPEAKING) 

Kelas/ Semester  : 

Tema   : 

Tanggal Penilaian : 

 

No Nama Peserta Didik 

Komponen 
Jumlah 

skor 
Nilai Kode Pengucapan Intonasi Kelanca

ran 

Ketepatan 

makna 

1         

2         

3         

4         

5         
 

 

 



Rubrik Penilaian  

No Komponen Kriteria Skor 

1 Pronunciation  Hampir sempurna 4 

Ada beberapa kesalahan, tetapi tidak mengganggu makna 3 

Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 2 

Banyak kesalahan dan mengganggu makna 1 

2 Intonation  Hampir sempurna 4 

Ada beberapa kesalahan, tetapi tidak mengganggu makna 3 

Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 2 

Banyak kesalahan dan mengganggu makna 1 

 3 Fluency  Sangat lancar 4 

Lancar 3 

Cukup lancar 2 

Kurang lancar 1 

4 Accuracy  Sangat tepat 4 

Tepat 3 

Cukup tepat 2 

Kurang tepat 1 

 

Skor maksimal =  4 x 4 = 16 

Skor Peserta Didik  = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100 

 

Kode Nilai  

No. Rentang Skor Huruf 

1. 88 – 100  Sangat Baik (A) 

2. 76 – 87 Baik (B) 

3. 65 – 75 Cukup (C) 

4. ≤ 65 Kurang (D) 

 

 


