
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

Nama Sekolah      : SMP  

Mata Pelajaran    : Bahasa Inggris 

Kelas / Semester   : VIII/ Ganjil 

Tahun Pelajaran  : 2020/2021 
Materi Pokok          : Teks ineraksi transaksi ; meminta dan memberi informasi terkait  

                             keberadaan orang, benda, binatang, sesuai dengan konteks    

                penggunaanya. 

Sub Materi Pokok  : Expression of Quantifiers 

Alokasi waktu         : 4 X 40 Menit 

 

A. Kompetensi Dasar 

3.6 Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta 

informasi terkait keberadaan orang, benda, binatang, sesuai dengan konteks 

penggunaannya. (Perhatikan unsur kebahasaan there is/are) 

4.6 Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana 

yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keberadaan 

orang, benda, binatang, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 

B. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Setelah mengukuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning, dengan metode literasi,siswa dapat: 

 Mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks memulai dan menanggapi tindakan 

memberi dan meminta informasi terkait keberadaan orang dan benda di kelas dan 

disekolah 

 Mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan 

tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keberadaan orang 

dan benda di kelas dan di sekolah 

 Mengidentifikasi ketepatan dalam menggunakan unsur kebahasaan dalam tindakan 

memberi dan meminta informasi terkait keberadaan orang dan benda di kelas dan di 

sekolah 

 Menulis teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang 

melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keberadaan orang di kelas 

dan di sekolah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuai konteks 

 Bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. 

Pertemuan Kedua 

Setelah mengukuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning, dengan metode literasi,siswa dapat: 
 Menyusun ungkapan memaparkan keberadaan orang, benda, binatang di sekitarnya 

dengan baik sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan dalam bentuk sebuah 

percakapan atau dialog. 

 Menciptakan teks ungkapan memaparkan keberadaan orang, benda dan binatang di 

sekitarnya dengan baik sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan dalam bentuk 

tulisan. 

 Bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. 



C. Persiapan Awal 
 Luring iuntuk sejumlah siswa yang tidak memungknkan untuk mengikti proses 

pembelajaran secara online. 
 

Pilihan teknis yang bisa dilakukan: 

a. Membuat pos belajar dengan mengelompokkan siswa (3 – 5 ) orang yang 

itnggal dalam wilayah  terdekat. Proses pengiriman materi dan tugas belajar 

dapat bekera sama dengan orang tua atau jika memungkinkan kelompok 

belajar ini membuat jadwal pertemuan belajar bersama dengan tetap mengikuti 

protokol kesehatan. 
b. Menyampaikan materi belajar serta penugasan dalam bentuk print-out Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD); di dalamnya terdapat informasi materi belajar. 

Insruksi belajar, pertanyaan pengantar proses berfikir (produktif, imajinatif dan 

terbuka), tugas pendalaman materi berupa pertayaan yang berkaitan dengan 

pemeahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir pertantaan 

fefleksi belajar. 
 

D. Langkah-langkah (Kegiatan) Pembelajaran 
 

Pertemuan Petama  ( 2 X 40 menit ) 

Tahapan Aktivitas Pembelajaran Waktu dalam 

Menit 

Pendahuluan  Guru memberi salam  dan menyapa siswa serta 

mengundang siswa untuk bergabung dalam 

pembelajaran melalui WhatsApp (WA) 

 Jika siswa belum lengkap sementara waktu masih 

cukup, guru menghubungi wali kelas/orang tua siswa 

yang belum hadir tanpa informasi. 

 Guru meminta siswa/salah satu siswa untuk berdoa/ 

memimpin berdoa melalui WA/zoom 

 Guru menyampaikan informasi materi dan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu terkait 

fungsi sosial dan struktur kalimat dengan 

menggunakan quantifiers. 

 Guru menyampaikan penilaian yang akan dilakukan 

pada pertemuan ini. 

10 menit 

Inti  Siswa mengamati dan membaca sejumlah ungkapan 

terkait dengan quantifiers yang mungkin sudah pernah 

mereka lihat/baca. (Activity 1) 

 Siswa membaca dan mencermati beberapa ungkapan 

yang terdapat dalam dialog yang berkaitan dengan 

quantifiers (Activity 2) 

 Siswa membaca penjelasan tentang berbagai tujuan 

komunikatif quantifiers. (Activity 3) 

 Siswa mengidentifikasi kosakata dan ungkapan yang 

digunakan dalam quantifiers (Activity 4) 

40 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tahapan Aktivitas Pembelajaran Waktu dalam 

Menit 

 Siswa menentukan tujuan penulisan quantifies dengan 

mengisi kalimat rumpang. (Activity 5) 

 Dari berbagai contoh ungkapan tersebut, siswa dapat 

menyimpulkan pengertian dan tujuan penulisan terkait 

quantifiers.(Actifity 6) 

 Siswa mengerjakan tugas penilaian formatif. (Activity 

7) 

 Siswa mencermati struktur teks dari sebuah tabel dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke 

struktur teks. (Activity 8) 

 Dengan mengetahui struktur teks, siswa menulis dialog  

(Activity 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup  Refleksi; siswa menyampaikan keunggulan dan 

kelemahan/ kesulitannya dalam belajar.  

 Siwa menyimpulkan pelajaran yang dipelajari tentang 

fungsi sosial dan struktur kalimat dari quantifiers 

 Guru menmberi penguatan kepada siswa tentang  

fungsi sosial dan struktur kalimat dari quantifiers 

 Guru menyampaikan topik yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

10 enit 

 

 
 

Pertemuan Kedua  ( 2 X 40 menit ) 

Tahapan Aktivitas Pembelajaran Waktu dalam 

Menit 

Pendahuluan   Guru memberi salam  dan menyapa siswa serta 

mengundang siswa untuk bergabung dalam 

pembelajaran melalui WhatsApp 

 Jika siswa belum lengkap sementara waktu masih 

cukup, guru menghubungi wali kelas/orang tua siswa 

yang belum hadir tanpa informasi. 

 Guru meminta siswa/salah satu siswa untuk berdoa/ 

memimpin berdoa melalui WA/zoom 

 Guru mengulang pelajaran pada pertemuan 

sebelumnya dan menanyakan masalah yang ditemui 

siswa. 

 Guru menyampaikan informasi tentang materi dan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu 

terkait unsur kebahasaan dari quantifiers. 

 Guru menyampaikan penilaian yang akan dilakukan 

pada pertemuan ini 

 

10 menit 

Inti   Siswa membaca berbagai macam ungkapan terkait 

dengan quantifiers. (Activity 10) 

40 menit 

 



Tahapan Aktivitas Pembelajaran Waktu dalam 

Menit 

 Siswa mengidentifikasi kosakata dan ungkapan yang 

digunakan dalam kalimat quantifiers dan 

menuliskannya dalam buku latihan. (Activity 11) 

 Siswa membaca penjelasan tentang unsur kebahasaan 

kebahasaan yang digunakan dalam kalimat terkait 

qiantifiers. (Activity 13) 

 Siswa berlatih melengkapi kalimat terkait quantifiers 

dengan kosakata dan ungkapan yang tepat. (Activity 

13) 

 Siswa berlatih menulis kalimat terkait quantifiers 

sesuai dengan keadaan sekitarnya yang benar  

(Activity 14) 

 Siswa berlatih membuat sebuah dialog terkait 

quantifiers dengan menentukan tempat umum yang 

sering dikunjungi. (Activity 15) 

 

 

 

Penutup   Refleksi; siswa menyampaikan keunggulan dan 

kelemahan/ kesulitannya dalam belajar.  

 Siwa menyimpulkan pelajaran yang dipelajari tentang   

unsur kebahasaan dalam quantifiers 

 Guru menmberi penguatan kepada siswa tentang  

unsur kebahasaan dalam quantifiers 

 Guru menyampaikan topik yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

10 menit 

 

E. Penilaian pembelajaran 

Teknik Bentuk Instrumen Katerangan 

Observasi  Pengamatan penilaian; 

kedisiplinan, kejujuran, 

percaya diri, dan tanggung 

jawab 

Lembar observasi/ 

jurnal 

Penilaian Sikap 

Tes tulis Melengkapi kalimat rumpang Lembar aktivitas Penilaian 

Pengetahuan 

 Jawaban singkat Lembar aktivitas  

 Uraian  Lembar aktivitas  

 Pilihan ganda Lembar soal  

 True False Lembar soal  

Produk  Dialog (Tugas individu) Diberikan 

kebebasan memilih 

linkungan sekitar 

bagi siswa untuk 

membuat sebuah 

dialog 

Penilaian 

Keterampilan 

Tes Lisan Mempraktekkan  dialog 

dengan teman 

Unjuk kerja Penilaian 

ketrampilan 



F. Lampiran  

1. Lembar Kerja 

Activity 1 – Activity 6 

2. Instrumen Penilaian 

- Penilaian sikap 

- Penilaian pengetahuan 

- Penilaian keterampilan  

 

Mengetahui                                                                       

       Koto Gasib, 14 September 2020 

Kepala SMP                                   Guru Bahasa Inggris, 

 

 

 

_____________________                                     __________________________ 

NIP.       NIP.  


