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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Nama Sekolah   : SMA Negeri 78 Jakarta 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 1  
Beban     : 2 sks 
Alokasi waktu   : 4 X 45 menit 
 
Aspek    : Mendengarkan 
 
STANDAR KOMPETENSI : 
Memahami siaran atau cerita yang disampaikan secara langsung/tidak langsung 
 
KOMPETENSI DASAR  :  
Menanggapi siaran atau informasi dari media elektronik (berita dan nonberita) 
 
INDIKATOR PENCAPAIAN : 

 Mengidentifikasi unsur-unsur siaran berita. 

 Menuliskan unsur-unsur dan isi siaran radio/televisi dalam beberapa kalimat dengan 
urutan yang runtut dan mudah dipahami. 

 Mengajukan pertanyaan/tanggapan berdasarkan informasi yang didengar (menyetujui, 
menolak, menambahkan pendapat). 

 
 

I. KEGIATAN PEMBELAJARAN  
 
Tujuan Pembelajaran : 
Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur siaran 
berita; menuliskan unsur-unsur dan isi siaran radio/televisi dalam beberapa kalimat dengan 
urutan yang runtut dan mudah dipahami; dan mengajukan pertanyaan/tanggapan 
berdasarkan informasi yang didengar (menyetujui, menolak, menambahkan pendapat). 
 

A. TATAP MUKA  :  
1. Ringkasan Materi : 

 Siaran (langsung) dari radio/televisi, teks yang dibacakan, atau rekaman 
berita/nonberita 

 Teknik mengidentifikasi unsur-unsur (5 W 1 H) dan isi berita 

 Teknik menanggapi isi berita 
2. Metode  : 

Ceramah interaktif, eksplorasi pustaka, kolaboratif, diskusi kelompok 
3. Sumber Belajar : 

Buku paket Piawai Berbahasa Cakap Bersastra Indonesia 
4. Alat/Bahan  : 

Teks berita/kaset rekaman, radio/tape/televisi 
5. Rincian Kegiatan Pembelajaran  
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Langkah Rincian Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Nilai 
Karakter 

Pendahuluan  Apersepsi  

 Memberikan persepsi awal kepada siswa 
tentang kompetensi yang akan 
dibelajarkan, yaitu “Menanggapi siaran atau 
informasi dari  media  elektronik (berita dan 
nonberita)” 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan 
pembelajaran 
 

10’ Religius, 
disiplin, 
jujur 

Kegiatan Inti  Mengekplorasi berbagai sumber tentang 
unsur-unsur sebuah berita atau informasi 
dari media elektronik  

 Teknik mengidentifikasi unsur – siapa, apa, 
di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana 
– sebuah berita atau informasi dari media 
elektronik  

 Teknik menanggapi unsur – siapa, apa, di 
mana, kapan, mengapa, dan bagaimana – 
sebuah berita atau informasi dari media 
elektronik  

 Pembaca berita (dalam hal ini, guru atau 
siswa dapat menjadi model) membacakan 
berita secara langsung, sedangkan siswa 
mendengarkan sambil mencatat unsur-
unsur berita 

 Beberapa siswa menjelaskan 
(mengkonfirmasi) unsur-unsur berita yang 
telah didengarkan 

 Guru dan/atau siswa memberikan 
tanggapan (mengelaborasi) terhadap 
penjelasan unsur-unsur berita yang 
disampaikan siswa 

 

60’ Tanggung 
jawab, 
peduli 
sosial, 
peduli 
lingkungan 

Penutup  Guru dan siswa membuat simpulan 
pembelajaran sementara 

 Guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan 
penilaian 
 

10’ Disiplin 

 
B. TUGAS TERSTRUKTUR :  

1. Metode 
 Penugasan dan eksplorasi 
2. Alat/bahan : 

 Teks berita/kaset rekaman, radio/tape/televisi 
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3. Rincian Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Rincian Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Nilai 
Karakter 

Pendahuluan  Lanjutan di atas… 
 

-  

Kegiatan Inti  Diperdengarkan rekaman berita dari media 
elektronik 

 Siswa menentukan unsur – siapa, apa, di 
mana, kapan, mengapa, dan bagaimana – 
rekaman berita dari media elektronik yang 
didengarkan 

 Siswa menanggapi unsur – siapa, apa, di 
mana, kapan, mengapa, dan bagaimana – 
rekaman berita dari media elektronik yang 
didengarkan 

 Guru membacakan sebuah berita secara 
langsung 

 Siswa menentukan unsur – siapa, apa, di 
mana,kapan, mengapa, dan bagaimana – 
berita yang dibacakan guru 

 Siswa menentukan tanggapan terhadap 
unsur – siapa, apa, di mana, kapan, 
mengapa, dan bagaimana – rekaman berita 
dari media elektronik yang didengarkan 

 

90’ Tanggung 
jawab, 
peduli 
sosial, 
peduli 
lingkungan 

Penutup  Guru dan siswa membuat simpulan akhir  

 Guru memberikan tindak lanjut 
pembelajaran 

 

10’ Disiplin, 
religius 

 
 
C. TUGAS MANDIRI  : 

Peserta didik mengumpulkan 3 berita dengan topik yang sama. 
Karakter   : tanggung jawab 
 
 

II. PENILAIAN   : 
 Jenis Penilaian   : ulangan harian 

 Teknik Penilaian   : tes tertulis berbentuk esai berstruktur 

 Aspek yang Dinilai  : pengetahuan 
 

 Contoh Indikator Penilaian :  
1. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur berita yang tidak muncul dari sebuah siaran 

berita yang diperdengarkan. 
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2. Peserta didik dapat menuliskan isi berita dari sebuah siaran berita yang 
diperdengarkan. 

3. Peserta didik dapat menuliskan tanggapan dari sebuah siaran berita yang 
diperdengarkan. 

 

 Contoh Instrumen Penilaian :  
Dengarkan siaran berita dengan saksama, kemudian jawablah pertanyaan soal dengan 
singkat dan tepat! 
1. Siaran 1. 

Ratusan pedagang kaki lima Pasar Baru, Bekasi, Jawa Barat, berdemontrasi di 
Kantor wali kota setempat. Pedagang menuntut agar Pemerintah Kota Bekasi 
mencabut larangan berjualan bagi mereka. Masalahnya, mereka telah membeli lapak 
seharga Rp4 juta. Selain itu, pedagang juga telah menyetor uang tahunan Rp400 ribu 
dan uang harian Rp7 ribu kepada petugas pasar setempat.  

Satuan Polisi Pamong Praja sempat menghalangi para pedagang yang berniat 
memasuki ruang kerja Akhmad Zurfaih, Wali Kota Bekasi. Pengunjuk rasa yang juga 
terdiri atas anak-anak ini akhirnya bersedia untuk berkumpul di aula. Unjuk rasa bubar 
setelah Ahkmad Zurfaih menolak untuk bertemu karena belum mengetahui persoalan 
tersebut. Selanjutnya, masalah ini diserahkan ke Dinas Pengelolaan Pasar setempat. 
Unsur berita apa yang tidak dikandung oleh siaran tersebut? 
 

2. Siaran 2. 
Bertumpuknya kewajiban, entah berupa tugas kantor atau ketidakcocokan 

dengan gaya kepemimpinan atasan, bisa membuat kita tertekan. Bila diabaikan, 
perasaan tertekan ini semakin menjadi-jadi. Bukan mustahil, akan muncul gangguan 
kesehatan serius atau kematian gara-gara stres. 
Apa penyebab munculnya gangguan kesehatan?  
 

3. Siaran 3. 
Mimpi buruk umat manusia di penghujung tahun ini tampaknya akan semakin 

nyata, yakni terjadinya krisis ekologi yang semakin hebat. Hampir tiap hari media 
massa menyuguhkan sederetan fakta, baik berskala kecil maupun berskala global, 
tentang kesewenang-wenangan anak manusia mengelola sumber daya alam yang 
tidak pada porsinya. Konsumsi manusia yang terus bertambah semakin menguras 
sumber daya alam yang ada, sementara daya dukung alam semakin lemah. 
Bagaimana tanggapan Anda terhadap terhadap siaran berita tersebut?  

 
Alternatif jawaban :  
1. Kapan.  
2. Perasaan yang tertekan. 
3. Manusia yang merusak sumber daya alam perlu diberi sanksi. 
 
Pedoman Penilaian 
1. Tidak tepat = 0, Tepat = 1 
2. Tidak tepat = 0, Kurang tepat = 1, Tepat = 2 
3. Tidak tepat = 0, Kurang tepat = 1, Tepat = 2 
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Nilai = skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100 
 

Catatan Pengamatan Nilai Karakter: 
 
No 

 
Aspek/nilai karakter 

No. daftar hadir peserta didik *) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32 

1  Religius  
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 
ajaran agama  yang dianutnya, toleran terhadap 
pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun 
dengan pemeluk agama lain. 

            

2  Disiplin  
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 
patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

            

3  Jujur  
Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-
sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 
belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 
dengan sebaik-baiknya. 

            

4  Tanggung jawab  
Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 
tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia 
lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, 
lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan 
Tuhan Yang Maha Esa. 

            

5  Mandiri  
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 
pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

            

6  Peduli sosial  
Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 
bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang 
membutuhkan.  

            

7 Peduli lingkungan  
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 
mencegah kerusakan lingkungan alam di 
sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya 
untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 
terjadi.  

            

Jumlah BT             

Jumlah MT             

Jumlah MB             

Jumlah MK             

 
 BT (Belum Terlihat) – jika peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator 

 MT (Mulai Terlihat) – jika peserta didik mulai memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator, tetapi 
belum konsisten 

 MB (Mulai Berkembang) – jika peserta didik mulai konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera dalam 
indikator) 

 MK (Menjadi Kebiasaan/Membudaya – jika peserta didik terus menerus/konsisten memperlihatkan perilaku 
yang tertera dalam indikator) 
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         Jakarta, 11 Juli 2011 
Mengetahui 
Kepala Sekolah       Guru Mata Pelajaran  
 
 
 
 
Drs. Endang Hidayat, S.E., Ed.M.     Joko Arwanto, M.Pd. 
NIP 195911201987031005      NIP 197002281997021003 
 
 
Saran/Catatan   : 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
 


