
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Teks Iklan, Slogan, dan Poster 

Kelas/Semester : VIII/Ganjil   

Alokasi Waktu : 2X40 Menit (1 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.3 Mengidentifikasi informasi teks iklan, 

slogan, atau poster (yang membuat bangga dan 

memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca 

dan didengar 

3.3.1. Mendata Informasi teks iklan, slogan, dan poster  

3.3.2. Menjelaskan informasi teks iklan, slogan, dan 

poster  

 3.3.3. Mengidentifikasi informasi teks iklan slogan, dan 

poster yang dibaca 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

PERTEMUAN 1 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 

        3.3.1. Mendata Informasi teks iklan, slogan, dan poster  

        3.3.2. Menjelaskan informasi teks iklan, slogan, dan poster  

        3.3.3. Mengidentifikasi informasi teks iklan slogan, dan poster yang dibaca  

dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, dan percaya diri. 
 

C. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 
(10Menit) 

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka 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 serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 
Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat) dengan mempelajari materi 
teks iklan, slogan, dan poster. 

  Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang   akan 
ditempuh, 

Kegiatan Inti ( 60 Menit ) 

Mengala

mi 

1. Guru membagi siswa beberapa kelompok.  

2. Guru menampilkan beberapa teks iklan, slogan, dan poster untuk contoh dan untuk 
uji kompetensi (LKPD) 

3. Siswa mengamati dan membaca dengan saksama contoh teks iklan, slogan, dan 
poster (pemodelan teks) yang disajikan guru. 

Interaksi 4. Siswa berdiskusi, bertanya jawab memecahkan masalah yang diberikan oleh guru 

dalam kelompoknya. 

Komunikasi 5. Setelah berdiskusi siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas secara 
bergantian dan kelompok lainnya menanggapi. 

Refleksi 
6. Siswa dengan guru merefleksi proses pembelajaran dari awal.  
7. Guru memberikan penguatan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. 

Kegiatan Penutup (10 Menit) 
Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan dan menyampaikan materi untuk pembelajaran berikutnya. 

 

D. PENILAIAN 

 Sikap : Lembar pengamatan  
 Pengetahuan : LKPD  
 Ketrampilan : Kinerja & observasi diskusi  

Mengetahui, 

Kepala SMP                                                         Lalang, September 2020 

                                                                                                      Guru Mapel Bahasa Indonesia, 

 

________________________          __________________________ 

NIP.              NIP. 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Teks Iklan, Slogan, dan Poster 

Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Alokasi Waktu : 2X40 Menit (1 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

4.3 Menyimpulkan isi iklan, slogan, atau 

poster membanggakan dan memotivasi) dari 

berbagai sumber 

4.3.1. Mendaftar isi iklan, slogan dan poster 

4.3.2. Menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster dari 

berbagai sumber 

4.3.3. Membandingkan isi iklan, slogan dan poster 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

      PERTEMUAN 1I 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 

       4.3.1. Mendaftar isi iklan, slogan dan poster 

       4.3.2. Menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber 

 4.3.3. Membandingkan isi iklan, slogan dan poster 

yang dibaca dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, dan percaya diri. 

 
 

C. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 
(10Menit) 

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka 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 serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 
Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat) dengan mempelajari materi 
teks iklan, slogan, dan poster. 

  Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang   akan 
ditempuh, 

Kegiatan Inti ( 60 Menit ) 

Mengalami Siswa mengamati pemodelan teks iklan, slogan, dan poster yang akan disimpulkan. 

Membaca bahan ajar, buku teks tentang iklan, slogan, dan poster. 

Interaksi  Siswa berdiskusi memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dengan cara bertanya, 

wawancara, tanya jawab dalam kelompoknya dan juga kelompok lain. 

Komunikasi  Setelah berdiskusi guru menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain 
memberikan tanggapan. 

Refleksi 
 Guru memberikan penguatan tentang materi yang dipelajari dan mengevaluasi proses 
pembelajaran. 

Kegiatan Penutup (10 Menit) 
Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan dan menyampaikan materi untuk pembelajaran berikutnya. 

 

D. PENILAIAN 

 Sikap : Lembar pengamatan  
 Pengetahuan : LKPD  
 Ketrampilan : Kinerja & observasi diskusi  

 

Mengetahui, 

Kepala SMP                                                               Lalang, September 2020 

                                                                                                            Guru Mapel Bahasa Indonesia, 

 

 

_______________________      __________________________  

NIP.         NIP. 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Teks Iklan, Slogan, dan Poster 

Kelas/Semester : VIII/Ganjil   

Alokasi Waktu : 2X40 Menit (1Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.4 Menelaah pola penyajian dan kebahasaan 

teks iklan, slogan, atau poster (yang membuat 

bangga dan memotivasi) dari berbagai 

sumber yang dibaca dan didengar 

3.4.1 Menjelaskan pola penyajian teks iklan, slogan 

dan poster 

3.4.3. Menelaah pola penyajian teks iklan, slogan, dan 

poster 

3.4.5. Membandingkan pola penyajian teks iklan, 

slogan dan poster 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

PERTEMUAN III 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 

         3.4.1 Menjelaskan pola penyajian teks iklan, slogan dan poster 

         3.4.3. Menelaah pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster 

         3.4.5. Membandingkan pola penyajian teks iklan, slogan dan poster 

         yang dibaca dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, dan percaya diri. 
 

C. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 
(10Menit) 

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka 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 serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan 
materi selanjutnya. 
Menyampaikan motivasi dengan ice breaking 

  Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang   akan 
ditempuh, 

Kegiatan Inti ( 60 Menit ) 

Mengalami Siswa mengamati pemodelan teks iklan, slogan, dan poster yang akan ditelaah. 

Membaca bahan ajar, buku teks tentang iklan, slogan, dan poster. 

Interaksi  Siswa berdiskusi memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dengan cara bertanya, 

wawancara, tanya jawab dalam kelompoknya dan juga kelompok lain. 
Komunikasi  Setelah berdiskusi guru menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain 

memberikan tanggapan. 

Refleksi 
 Guru memberikan penguatan tentang materi yang dipelajari dan mengevaluasi proses 
pembelajaran. 

Kegiatan Penutup (10 Menit) 
Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan dan menyampaikan materi untuk pembelajaran berikutnya. 

 

D. PENILAIAN 

 Sikap : Lembar pengamatan  
 Pengetahuan : LKPD  
 Ketrampilan : Kinerja & observasi diskusi  

 

Mengetahui, 

Kepala SMP                                                             Lalang, September 2020 

                                                                                                          Guru Mapel Bahasa Indonesia, 

 

 

________________________            __________________________ 

NIP.                                                                        NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Teks Iklan, Slogan, dan Poster 

Kelas/Semester : VIII/Ganjil   

Alokasi Waktu : 2X40 Menit (1Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.4 Menelaah pola penyajian dan kebahasaan 

teks iklan, slogan, atau poster (yang membuat 

bangga dan memotivasi) dari berbagai sumber 

yang dibaca dan didengar 

3.4.1 Menjelaskan kebahasaan teks iklan, slogan 

dan poster 

3.4.3. Menelaah kebahasaan teks iklan, slogan, dan 

poster 

3.4.5. Membandingkan kebahasaan teks iklan, 

slogan dan poster 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

PERTEMUAN IV 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 

         3.4.1 Menjelaskan kebahasaan teks iklan, slogan dan poster 

         3.4.3. Menelaah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster 

         3.4.5. Membandingkan kebahasaan teks iklan, slogan dan poster 

         yang dibaca dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, dan percaya diri. 
 

C. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 
(10Menit) 

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka 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 serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 
Memberikan motivasi dengan ice breaking 

  Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang   akan 
ditempuh, 

Kegiatan Inti ( 60 Menit ) 

Mengalami Siswa mengamati pemodelan teks iklan, slogan, dan poster yang akan ditelaah 

kebahasaannya. Membaca bahan ajar, buku teks tentang iklan, slogan, dan poster. 

Interaksi  Siswa berdiskusi memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dengan cara bertanya, 

wawancara, tanya jawab dalam kelompoknya dan juga kelompok lain. 

Komunikasi  Setelah berdiskusi guru menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain 
memberikan tanggapan. 

Refleksi 
 Guru memberikan penguatan tentang materi yang dipelajari dan mengevaluasi proses 
pembelajaran. 

Kegiatan Penutup (10 Menit) 
Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan dan menyampaikan materi untuk pembelajaran berikutnya. 

 

E. PENILAIAN 

 Sikap : Lembar pengamatan  
 Pengetahuan : LKPD  
 Ketrampilan : Kinerja & observasi diskusi  

 

Mengetahui, 

Kepala SMP                                                          Lalang, September 2020 

                                                                                                       Guru Mapel Bahasa Indonesia, 

 

_______________________            ___________________________ 

NIP.                                                                      NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok  : Teks Iklan, Slogan, dan Poster 

Kelas/Semester : VIII/Ganjil   

Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Alokasi Waktu : 2X40 Menit (1Pertemuan) 

 

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

4.4 Menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan 

dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara 

lisan dan tulis 

4.4.1. Merancang teks iklan, slogan dan poster 

4.4.2. Menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan 

dalam bentuk iklan, slogan, dan poster 

4.4.3. Menyempurnakan teks iklan, slogan, dan 

poster 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

PERTEMUAN V 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 

       4.4.1. Merancang teks iklan, slogan dan poster 

       4.4.2. Menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster 

4.4.3. Menyempurnakan teks iklan, slogan, dan poster 

         yang dibaca dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, dan percaya diri. 
 

D. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 
(10Menit) 

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka 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 serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 
Memberikan motivasi dengan ice breaking 

  Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang   akan 
ditempuh, 

Kegiatan Inti ( 60 Menit ) 

Mengalami Siswa mengamati pemodelan teks iklan, slogan, dan poster. Membaca bahan 
ajar, buku teks tentang iklan, slogan, dan poster. 

Interaksi  Siswa berdiskusi memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dengan cara 

bertanya, wawancara, tanya jawab dalam kelompoknya dan juga kelompok 

lain. 
Komunikasi  Setelah berdiskusi guru menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. 

Kelompok lain memberikan tanggapan. 

Refleksi 
 Guru memberikan penguatan tentang materi yang dipelajari dan mengevaluasi 
proses pembelajaran. 

Kegiatan Penutup (10 Menit) 
Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan dan menyampaikan materi untuk pembelajaran berikutnya. 

 

E. PENILAIAN 

 Sikap : Lembar pengamatan  
 Pengetahuan : LKPD  
 Ketrampilan : Praktik/kinerja  

 

Mengetahui, 

Kepala SMP                                                           Lalang, September 2020 

                                                                                                        Guru Mapel Bahasa Indonesia, 

 

 

________________________            __________________________ 

NIP.                                                                       NIP. 


