
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

 

Sekolah  :  SMP/MTs 

Mata Pelajaran :  Bahasa Inggris 

Kelas/Semester :  VII ( tujuh )/Ganjil 

Materi Pokok  :  Teks Khusus dalam bentuk Greeting Cards  

Sub Materi Pokok : Greeting Cards 

Alokasi Waktu :  4 x 40 (2 x Pertemuan) 

 

 

A. Kompetensi Dasar 

3.5 Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus 

dalam bentuk greeting cards, dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-

hari spesial, sesuai  dengan konteks penggunaannya 

4.5 Menyusun teks khusus dalam bentuk greeting cards, sangat pendek dan sederhana, terkait 

hari-hari spesial dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, 

secara benar dan sesuai konteks sesuai  dengan konteks penggunaannya 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Melalui Discovery Learning siswa dapat : 

Pertemuan 1 

1. Membaca sejumlah greeting cards dan  mengidentifikasi jenis-jenis greeting cards terkait 

hari-hari spesial. 

2. Membandingkan tujuan komunikatif berbagai greeting cards 

3. Membandingkan topik dan situasi berbagai greeting cards. 

4. Membaca sebuah greeting card dan membandingkan peran penulis dan pembaca. 

5. Menentukan struktur teks greeting cards. 

6. Membaca dan membandingkan teks-teks greeting cards. 

 

Pertemuan 2 

Melalui Discovery Learning siswa dapat : 

1. Menentukan kosakata yang digunakan dalam greeting cards; 

2. Menentukan ungkapan yang digunakan dalam greeting cards; 

3. Menentukan kata ganti yang digunakan dalam greeting cards; dan 

4. Menciptakan greeting cards dengan benar dan menarik berdasarkan situasi-situasi yang 

diberikan. 

5. Membacakan greeting cards dengan pronounciation yang benar. 

  

C. Persiapan Awal 
 

1. Luring: untuk sejumlah siswa yang tidak memungkinkan untuk melakukan proses belajar 

secara online. 

Pilihan teknis yang bisa dilakukan: 

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

dalam wilayah terdekat (satu desa/kecamatan). Proses pengiriman materi dan 

tugas belajar dapat bekerja sama dengan orang tua. atau jika memungkinkan 

kelompok belajar ini membuat jadwal temu belajar bersama dengan mengikuti 

protokol kesehatan. 

b. Penyampaian materi belajar serta penugasan dalam bentuk print-out Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD); didalamnya terdapat informasi materi belajar, 

Instruksi belajar, pertanyaan pengantar proses befikir (produktif, imajinatif, dan 

terbuka), tugas pendalaman materi berupa pertanyaan yang berkaitan dengan 

pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir pertanyaan 

pengantar refleksi belajar. 

c. Mengumpulkan tugas/produk belajar sesuai dengan yang ada di LKPD dengan 

waktu pengerjaan 3 hari 



d. Guru datang menjemput tugas ke pos belajar dan langsung membawa LKPD untuk 

materi selanjutnya. 

e. Umpan balik terhadap tugas/produk belajar siswa diserahkan kembali saat 

kembali datang ke pos belajar di jadwal kunjungan berikutnya. (*) Asumsi untuk 

proses kunjungan ke pos belajar dilakukan sekali dalam 3 hari. 

2. Menyiapkan materi, LKPD, dan instruksi pembelajaran dalam bentuk print out. 

3. Membuat kesepakatan belajar dan ketentuan jadwal kunjungan ke pos belajar dengan 

siswa / menyesuaikan dengan jadwal pelajaran yang sudah disusun oleh sekolah. 

4. Menyampaikan informasi singkat melalui rapat wali murid tentang PJJ yang akan 

dilaksanakan. 

5. Menyiapkan materi, LKPD, dan instruksi pembelajaran dalam bentuk print out. 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan 

Sintaks Model 

Discovery 

Based 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan   Guru memberi salam  dan menyapa siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa sesuai dengan 

jadwal yang sudah ditentukan. 

 Guru menyampaikan informasi materi dan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, 

yaitu terkait fungsi sosial dan struktur teks 

greeting cards. 

 Guru menyampaikan penilaian yang akan 

dilakukan pada pertemuan ini. 

5 menit 

Kegiatan Inti Tahap 1 

Merumuskan 

pertanyaan  

 

Merumuskan pertanyaan, masalah, atau topik yang 

akan diselidiki : 

 Siswa mengamati dan membaca sejumlah 

greeting cards yang mungkin sudah pernah 

mereka lihat/baca. (Activity 1) 

 Siswa menjawab beberapa pertanyaan terkait 

greeting cards tersebut; apa yang kamu fikirkan 

mengenai gambar di atas?, apakah kamu pernah 

menerima kartu ucapan, dalam suasana apa 

ketika menerima kartu ucapan tersebut? apakah 

kamu pernah mengirim kartu ucapan, apa yang 

ditulis dalam kartu ucapan tersebut? (Activity 1) 

5 menit 

Tahap 2 

Merencanakan  

 

Merencanakan prosedur atau langkah-langkah 

pengumpulan dan analisis data. 

 Siswa diharapkan untuk menyelesaikan 

masalah berdasarkan LKPD yang diberikan. 

2 menit 

Tahap 3 

Mengumpulka

n dan 

menganalisis 

data  

 

Kegiatan mengumpulkan informasi, fakta, maupun 

data dimana siswa mengerjakan LKPD untuk :  

 Membaca dan mencermati beberapa kartu 

ucapan dan  mengelompokannya, misalnya 

birthdays, holidays, congratulations, loss, ... 

(Activity 2) 

 Menentukan tujuan penulisan greeting cards 

dengan menjodohkan kartu ucapan dan 

tujuannya yang benar. (Activity 3) 

15 menit 

Tahap 4 

Menarik 

simpulan  

Siswa menentukan penyelesaian masalah yang 

paling tepat dari berbagai alternatif pemecahan 

masalah yang siswa temukan dan membuat 

kesimpulan berdasarkan LKPD yang telah 

dikerjakan 

2 menit 



Tahap 5 

Aplikasi dan 

Tindak lanjut  

 

Menerapkan hasil dan mengeksplorasi pertanyaan-

pertanyaan atau permasalahan lanjutan untuk 

dicari jawabannya dengan memberikan kegiatan 

tindak lanjut berupa : 

 Membaca lebih detil untuk mencermati topik 

dan tujuan penulisan dari setiap greeting card, 

dengan menjodohkan greeting cards dengan 

sejumlah topik dan deskripsinya. (Activity 4) 

 Siswa mencermati struktur teks dari sebuah 

greeting card pada bahan ajar dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke 

struktur teks. (Activity 5) 

 Dengan mengetahui struktur teks, siswa 

merancang beberapa greeting cards dengan 

menyusun kalimat  acak menjadi sebuah 

greeting card. (Activity 6) 

15 menit 

Penutup   Refleksi; siswa menyampaikan keunggulan dan 

kelemahan/ kesulitannya dalam belajar.  

 Hasil belajar/tugas/produk belajar dikumpulkan 

di pos belajar sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditentukan 

 Umpan balik akan diserahkan kembali oleh 

guru pada kedatangan guru di waktu berikutnya. 

5 Menit 

 

Pertemuan 2 

Kegiatan 

Sintaks Model 

Discovery 

Based Learning 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan   Guru memberi salam  dan menyapa siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa sesuai dengan 

jadwal yang sudah ditentukan. 

 Guru menyampaikan informasi materi dan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, 

yaitu terkait fungsi sosial dan struktur teks 

greeting cards. 

 Guru menyampaikan penilaian yang akan 

dilakukan pada pertemuan ini. 

5 menit 

Kegiatan Inti Tahap 1 

Merumuskan 

pertanyaan 

Merumuskan pertanyaan, masalah, atau topik yang 

akan diselidiki : 

 Siswa membaca berbagai macam kartu ucapan 

dalam bahan ajar. 

 Siswa mengidentifikasi kosakata dan ungkapan 

yang digunakan dalam kartu-kartu ucapan 

tersebut dan menuliskannya dalam model 

frayer. (Activity 7) 

 Siswa membaca penjelasan tentang unsur 

kebahasaan yang digunakan dalam kartu ucapan 

pada bahan ajar, seperti greeting expressions, 

wishing words/sentences, salutation, dan 

pronoun. 

10 menit 

 Tahap 2 

Merencanakan  

 

Merencanakan prosedur atau langkah-langkah 

pengumpulan dan analisis data. 

Siswa diharapkan untuk menyelesaikan masalah 

berdasarkan LKPD yang diberikan. 

 

 

 

2 menit 



 Tahap 3 

Mengumpulkan 

dan menganalisis 

data  

 

Kegiatan mengumpulkan informasi, fakta, maupun 

data dimana siswa mengerjakan LKPD untuk : 

 Melengkapi kartu ucapan dengan kosakata dan 

ungkapan yang tepat. (Activity 8) 

 Menyusun kata menjadi ungkapan yang benar 

dalam kartu ucapan. (Activity 9) 

 Melengkapi tabel dengan ungkapan-ungkapan 

yang dijumpai pada greeting cards yang 

diberikan. (Activity 10) 

15 menit 

 Tahap 4 

Menarik 

simpulan 

Siswa menentukan penyelesaian masalah yang 

paling tepat dari berbagai alternatif pemecahan 

masalah yang siswa temukan dan membuat 

kesimpulan berdasarkan LKPD yang telah 

dikerjakan 

3 menit 

 Tahap 5 

Aplikasi dan 

Tindak lanjut  

 

Menerapkan hasil dan mengeksplorasi pertanyaan-

pertanyaan atau permasalahan lanjutan untuk 

dicari jawabannya dengan memberikan kegiatan 

tindak lanjut berupa : 

 Siswa membuat satu kartu ucapan berdasarkan 

situasi-situasi yang diberikan, mengungkapkan 

kebahagiaan dan mengungkapkan simpati, serta 

kartu-kartu tersebut dihiasi. (Activity 11) 

 Siswa membacakan greeting card dengan 

pelafalan yang benar di depan guru.  

5 menit 

Penutup   Siwa membuat rangkuman pelajaran tentang  

greeting card dengan melengkapi peta konsep 

sesuai dengan yang sudah dipelajarinya. 

(Activity 12) 

 Siswa melakukan refleksi dengan 

menyampaikan kesan mereka dalam belajar. 

(Activity 13) 

 Hasil belajar/tugas/produk belajar dikumpulkan 

di pos belajar sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditentukan 

 Umpan balik akan diserahkan kembali oleh 

guru pada kedatangan guru di waktu berikutnya. 

5 menit 

 

 

C. Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a. Sikap  :  Observasi/Jurnal 

b. Pengetahuan :  Tes Tulis, Penugasan Activity 1-13 

c. Keterampilan :  Menciptakan dan membacakan greeting card pada activity 11 

 

 

2. Instrumen penilaian 

a. Sikap (terlampir) 

b. Pengetahuan (terlampir) 

c. Keterampilan (terlampir.) 

 

  

 

Mengetahui,        Minas, 13 Juli 2020 

Kepala SMP/MTs                  Guru Bidang Studi, 

  

 

 

 

__________________      ______________________ 

NIP.        NIP. 

 


