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PENGANTAR

Buku panduan ini disusun sebagai panduan bagi 
guru dalam membelajarkan siswanya. Buku panduan 
ini disusun juga dengan mengacu pada kompetensi inti 
dan kompetensi dasar kurikulum 2013. Buku panduan 
ini disusun berdasarkan kerangka kerja pembelajaran 
berbicara berbasis pendekatan komunikatif, yaitu: 
berbasis pada teks. karena berbasis pada teks, buku 
panduan ini dikembangkan berdasarkan lima tahapan, 
yaitu: (1) mengenali konteks berbicara (building 
knowledge of the field); (2) menganalisis teks berbicara 
(modelling of text); (3) menyusun teks berbicara secara 
bersama (joint construction of text); (4) menyampaikan 
teks berbicara secara lisan (independent construction 
of text); dan (5) mengevaluasi (linking to related texts). 
kelima tahapan tersebut, tidak dapat lepas juga dari tiga 
dimensi kompetensi belajar, yaitu: sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan.

kegiatan pembelajaran dalam buku panduan ini 
didesain untuk meningkatkan kompetensi komunikatif 
dan keterampilan berbicara siswa secara bersamaan. 
Peningkatannya dapat dilakukan melalui aktivitas 
pembelajaran berbasis teks sebagai kerangka kerja 
dari pendekatan komunikatif. tahap mengenali 
konteks berbicara pada intinya adalah membangun 
pengetahuan siswa terkait topik yang dibicarakan. Pada 
tahap menganalisis teks berbicara, siswa diarahkan 
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menemukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan 
seputar kebahasaan. Pada tahap menyusun teks 
berbicara secara bersama, siswa diarahkan menyusun teks 
berbicara secara bersama-sama dengan kelompoknya. 
Pada tahap menyampaikan teks berbicara secara lisan, 
siswa diarahkan menyajikan secara lisan teks berbicara 
yang telah dibuat dengan kelompoknya. Pada tahap 
mengevaluasi/ mengaitkan teks berbicara dengan teks 
terkait/pengaitan dengan teks-teks yang relevan, siswa 
dapat diarahkan untuk mengaitkan teks-teks lain dalam 
konteks yang sama.

Yogyakarta, agustus 2018
Penyusun
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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan
Buku panduan ini disusun berdasarkan hasil 

penelitian penulisan disertasi. Judul disertasi tersebut 
adalah, “model Pembelajaran keterampilan Berbicara 
Berbasis Pendekatan komunikatif bagi siswa sekolah 
dasar.” Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, yakni 
penelitian dan pengembangan, penelitian ini melibatkan 
sejumlah dosen dan guru sebagai ahli/praktisi, guru-guru 
sebagai pengguna, dan siswa sebagai subjek penelitian.

tujuan penulisan buku panduan ini adalah untuk 
berbagi pengalaman kepada para guru dengan harapan 
dapat menginspirasi mereka untuk mengimplementasikan 
model Pembelajaran keterampilan Berbicara Berbasis 
Pendekatan komunikatif sebagai acuan teoretis dan 
praktis. Pendekatan komunikatif dijadikan sebagai 
landasan dalam model pembelajaran yang dikembangkan. 
Penjelasan terkait pendekatan komunikatif disajikan 
pada bab II dan penjelasan singkat terkait model 
pembelajaran yang dikembangkan disajikan pada bab III. 
Praktik pengimplementasian model pembelajaran yang 
dikembangkan disajikan pada bab IV.

Penerapan model Pembelajaran keterampilan 
Berbicara Berbasis Pendekatan komunikatif ini 
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dilaksanakan pada siswa kelas V sd dengan tema 1 
Benda-benda di lingkungan sekitar. Guru diharapkan 
dapat menjadikannya sebagai acuan yang praktis. Guru 
juga diharapkan agar dapat menjadikan komunikasi nyata 
sebagai fokus pembelajaran. dengan demikian, asumsi 
utama belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi 
dapat dicapai. tercapainya asumsi tersebut terlihat dari 
keterampilan berbicara siswa yang secara beratahap 
menjadi lebih baik.

B. Tentang Buku Panduan
Buku panduan ini disusun untuk guru agar 

memperoleh gambaran yang jelas dan rinci dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran. kegiatan 
pembelajaran pada buku ini didesain untuk 
mengembangkan keterampilan berbicara siswa melalui 
berbagai aktivitas pembelajaran yang didasari oleh 
pendekatan komunikatif. untuk lebih jelasnya, buku 
panduan ini berisi sebagai berikut:

1. peta konsep yang memberi gambaran kepada 
guru tentang tujuan yang akan dicapai dalam 
pembelajaran;

2. kegiatan pembelajaran fokus pada muatan bahasa 
Indonesia dengan tidak mengabaikan muatan 
materi yang lain (terpadu) untuk menggambarkan 
kegiatan pembe lajaran yang menyatu dan 
mengalir;

3. pengalaman komunikasi yang bermakna terjadi 
karena siswa memproses isi yang relevan, bertujuan, 
menarik, melibatkan atau mengasyikkan;
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4. penilaian keterampilan berbicara siswa;dan
5. petunjuk penggunaan buku guru. 

kegiatan pembelajaran di buku ini didesain untuk 
mengembangkan kompetensi (si kap, pengetahuan, dan 
keterampilan) siswa melalui aktivitas yang bervariasi. 
aktivitas tersebut meliputi:

a. membuka pelajaran yang menarik perhatian siswa;
b. menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga 

siswa dapat mengor ganisasi informasi yang 
disampaikan (apa yang dilihat, didengar, dirasakan, 
dan dikerjakan);

c. memantik pengetahuan siswa yang diperoleh 
sebelumnya agar siswa bisa mengaitkan 
pengetahuan terdahulu dan yang akan dipelajari,

d. pemberian tugas yang bertahap guna membantu 
siswa memahami konsep;

e. penugasan yang membutuhkan keterampilan 
tingkat tinggi;

f. pemberian kesempatan untuk melatih keterampilan 
atau konsep yang telah dipe lajari, dan

g. pemberian umpan balik yang akan menguatkan 
pemahaman siswa.

C. Cara Menggunakan Buku Panduan
Buku Panduan ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai 

petunjuk penggunaan buku siswa dan sebagai acuan 
kegiatan pembelajaran di kelas. mengingat pentingnya 
buku ini, disarankan memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut.

1. Bacalah halaman demi halaman dengan teliti.
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2. Pahamilah setiap kompetensi dasar dan indikator 
yang dikaitkan dengan tema.

3. upayakan untuk mencakup kompetensi Inti (kI)-I 
dan kI-II dalam semua kegiatan pembelajaran. 
Guru diharapkan melakukan penguatan untuk 
mendukung pem bentukan sikap, pengetahuan, 
dan perilaku positif.

4. dukunglah ketercapaian kompetensi Inti (kI)-I dan 
kI-II dengan kegiatan pem biasaan, keteladanan, 
dan budaya sekolah.

5. Cocokkanlah setiap langkah kegiatan yang 
berhubungan dengan buku siswa sesuai dengan 
halaman yang dimaksud.

6. kembangkan ide-ide kreatif dalam memilih metode 
pembelajaran. temukan juga kegiatan alternatif 
apabila kondisi yang terjadi kurang sesuai dengan 
perenca naan (misalnya, siswa tidak bisa mengamati 
keadaan di sekitar sekolah pada saat hujan).

7. Beragam strategi pembelajaran yang akan 
dikembangkan (misalnya siswa mengamati, 
bertanya, bercerita, berdiskusi, bernyanyi, dan 
menggambar), selain melibatkan siswa secara 
langsung, diharapkan melibatkan warga sekolah 
dan lingkungan sekolah.

8. Guru diharapkan mengembangkan: 

a. pembelajaran bahasa komunikatif,
b. keterampilan bertanya yang berorientasi pada 

kemampuan berpikir tingkat tinggi,
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c. keterampilan membuka dan menutup 
pembelajaran, dan

d. keterampilan mengelola kelas dan pajangan 
kelas. 

9. Gunakanlah media atau sumber belajar alternatif 
yang tersedia di lingkungan sekolah.

10.Perkiraan alokasi waktu dapat merujuk pada 
struktur kurikulum. meskipun demikian, alokasi 
waktu menurut mata pelajaran hanyalah petunjuk 
umum. Guru diharapkan menentukan sendiri 
alokasi waktu berdasarkan situasi dan kondisi di 
sekolah dan pendekatan yang digunakan.

11. hasil karya siswa dan bukti penilaiannya dapat 
dimasukkan ke dalam portofolio siswa.

12. sebagai upaya perbaikan diri, buatlah catatan 
refleksi setelah satu subtema sele sai. misalnya 
faktor-faktor yang menyebabkan pembelajaran 
berlangsung dengan baik, kendala-kendala yang 
dihadapi, dan ide-ide kreatif untuk pengembangan 
lebih lanjut.

13. libatkan semua siswa tanpa kecuali dan yakini 
bahwa setiap siswa cerdas dalam keunikan masing-
masing. dengan demikian, pemahaman tentang 
kecerdasan majemuk, gaya belajar siswa dan 
beragam faktor penyebab efektivitas dan kesulitan 
belajar siswa, sangat dibutuhkan.

14. demi pencapaian tujuan pembelajaran, diperlukan 
komitmen guru untuk mendi dik sepenuh hati 
(antusias, kreatif, penuh cinta, dan kesabaran).
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BAB II

PEMBELAJARAN BAHAsA 
KOMUNIKATIF

A. Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran 
Bahasa
Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan 

yang dilandasi oleh pemikiran bahwa keterampilan 
menggunakan bahasa dalam komunikasi merupakan 
tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. 
Bahasa tidak dipandang sebagai seperangkat kaidah, 
tetapi lebih luas lagi yakni sebagai sarana untuk 
berkomunikasi. Ini berarti bahwa bahasa ditempatkan 
sesuai dengan fungsinya, yakni fungsi komunikatif. 

dalam pembelajaran bahasa, siswa diberikan 
latihan, antara lain: (1) memberi informasi secara terbatas 
seperti mengidentifikasi gambar, menemukan atau 
mencari pasangan yang cocok, dan menemukan informasi 
yang ditiadakan; (2) memberikan informasi tanpa dibatasi 
bebas (tak bebas) seperti mengkomunikasikan contoh 
dan gambar, menemukan perbedaan, dan menyusun 
kembali bagian-bagian cerita; (3) mengumpulkan 
informasi untuk memecahkan masalah; dan (4) menyusun 
informasi seperti kelas sebagai konteks sosial yaitu anak 
diajak diskusi atau diadakan simulasi dan bermain peran. 
Permainan peran ini tidak selalu dalam bentuk akting, 
tetapi dapat juga dalam bentuk debat (slamet, 2007: 53-
54; lihat juga Zuchdi & Budiasih, 2001: 37-41).
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selain itu, dalam pengajaran bahasa dengan 
pendekatan komunikatif bukanlah pencapaian tentang 
pengetahuan tentang bahasa (tata bahasa, kosa kata), 
melainkan keterampilan siswa dalam menggunakan 
bahasa dalam fungsinya sebagai alat komunikasi. 
Pengajaran bahasa dengan pendekatan komunikatif 
lazim pula disebut sebagai pengajaran bahasa dengan 
pendekatan pragmatik (suryaman, 2012: 52).

Pendekatan komunikatif menuntut bahan 
pengajaran bahasa yang fungsional, bermakna, dan 
relevan dengan komunikasi. siswa dilatih melakukan 
kegiatan berbahasa menyimak, berbicara, membaca, 
dan menulis. tujuan akhir pengajaran bahasa yang 
menggunakan pendekatan komunikatif ialah agar siswa 
terampil menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi.

setiap guru hendaknya memahami karakteristik 
pendekatan komunikatif atau pendekatan pragmatik, 
sebagai berikut: (a) siswa sentris; pengajaran didasarkan 
pada minat, kebutuhan, dan lingkungan siswa; (b) 
penekanan pengajaran; pengajaran ditekankan pada 
bahasa lisan tanpa mengabaikan bahasa tulis, kegiatan 
berbahasa menyimak, dan berbicara sangat diperhatikan 
tanpa melupakan kegiatan berbahasa membaca dan 
menulis; (c) tujuan pengajaran; pengajaran bertujuan 
menumbuhkan keterampilan berkomunikasi; (d) bahan 
pengajaran; bahan pengajaran ragam bahasa dan struktur 
bahasa yang relevan dengan tuntutan komunikasi yang 
diperlukan siswa; (e) sikap terhadap kesalahan berbahasa; 
kesalahan berbahasa diterima sebagai hal yang wajar, 
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sebagai bagian yang wajar terjadi dalam proses belajar 
bahasa; dan (f ) sikap terhadap ragam bahasa; semua 
ragam bahasa dihargai, tidak melebih-lebihkan ragam 
baku (Richards, 2006; Brown, 2015).

B. Pembelajaran Keterampilan Berbicara Berbasis 
Pendekatan Komunikatif
Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat 

komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa harus 
ditekankan pada pemanfaatan bahasa sebagai alat 
komunikasi bukan bahasa sebagai ilmu.

Pembelajaran bahasa Indonesia sebagai alat 
komunikasi akan menarik minat siswa karena siswa didesak 
oleh kebutuhannya untuk berkomunikasi dengan orang 
lain. untuk memenuhi dan meningkatkan keterampilan 
menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi itu, 
pembelajaran yang paling tepat adalah menggunakan 
pendekatan komunikatif (slamet, 2007).

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan di 
dalam pendekatan komunikatif ini antara lain sebagai 
berikut. (1) media apa yang digunakan? (telepon, surat, 
dan lain-lain). konsep komunikasi (siapa, apa, di mana, 
dan bagaimana) harus diperhatikan. siapa pembicara 
dan siapa kawan bicara (sebaya, lebih muda, atau lebih 
tua). apa yang dibicarakan dan apa tujuan pembicaraan? 
di mana pembicaraan itu terjadi? (di kelas, di tempat 
bermain, atau di pasar, dalam situasi resmi atau tidak 
resmi). Bagaimana proses pembicaraan itu berlangsung? 
Bertatap muka atau tidak langsung, lugas, atau basa-
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basi? (2) Pelatihan kepekaan siswa untuk memilih ragam 
bahasa yang tepat sesuai dengan situasi komunikasi 
perlu diperhatikan karena selama ini ada salah tafsir 
bahwa penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan 
benar diartikan sebagai penggunaan bahasa Indonesia 
baku. (3) untuk pelatihan berbagai macam komunikasi, 
pelatihan bermain peran atau drama sangat baik dan 
menyenangkan siswa.

Bahasa mempunyai fungsi sebagai alat ekspresi, 
alat pengungkap diri, misalnya dalam bentuk karya 
seni seperti puisi ataupun prosa. sebagai alat ekspresi, 
pembelajaran bahasa ditujukan pada keterampilan 
mengungkapkan diri dalam bentuk karya seni (puisi 
ataupun cerita) dan karya nonfiksi seperti keterampilan 
membuat hasil diskusi ataupun hasil pengamatan gambar 
ataupun data di lapangan. Bahasa juga mempunyai fungsi 
sebagai alat pengembangan penalaran. dalam hubungan 
ini, pembelajaran bahasa ditujukan pada keterampilan 
berpikir kritis dan logis yang tercermin dari penggunaan 
bahasa Indonesia secara baik dan benar (Zuchdi & 
Budiasih, 2001: 37-41).

selain hal di atas, madya (2013: 47-49) menguraikan 
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengajaran bahasa 
komunikatif, antara lain: (a) makna sangat penting; (b) 
dialog, bila digunakan, berpusat pada fungsi komunikatif 
dan biasanya tidak dihafalkan; (c) kontekstualisasi 
merupakan pernyataan dasar; (d) belajar bahasa berarti 
belajar berkomunikasi; (e) komunikasi efektif diupayakan; 
(f ) pengulangan bisa dipakai, tetapi tidak sentral; (g) 
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pengucapan yang bisa dipahami diusahakan; (h) cara 
apapun yang bisa membantu pembelajar diterima, yang 
bervariasi berdasarkan usia, minat, dan sebagainya; (i) 
usaha untuk berkomunikasi bisa didorong dari awal; (j) 
penggunaan bahasa ibu yang bijaksana diperbolehkan 
jika dibutuhkan; (k) penerjemahan bisa digunakan bila 
bermanfaat bagi pembelajar; (l) membaca dan menulis 
bisa dimulai sejak hari pertama; (m) sistem linguistik 
sasaran dipelajari melalui proses perjuangan untuk 
berkomunikasi; (n) kompetensi komunikatif adalah 
tujuan yang diinginkan (yaitu kemampuan menggunakan 
sistem linguistik secara efektif dan sesuai); (o) variasi 
bahasa merupakan konsep sentral dalam bahan ajar 
dan metodologi; (p) urutan dipertimbangkan oleh 
pertimbangan isi, fungsi, atau makna yang mengikat 
minat; (q) guru membantu pembelajar dengan cara 
apapun dan memotivasi mereka mempelajari bahasa; (r) 
bahasa diciptakan oleh individu yang sering mencoba dan 
meralat (trial and error); (s) kefasihan dan bahasa yang bisa 
dipahami adalah tujuan utama: akurasi dinilai dari konteks 
bukan abstrak; (t) pembelajar diharapkan berinteraksi 
dengan orang lain, baik secara langsung berpasangan dan 
kelompok maupun tidak langsung dalam bentuk tulis; 
(u) guru tidak mengetahui secara pasti bahasa apa yang 
akan digunakan pebelajar; dan (v) motivasi intrinsik akan 
muncul dari minat terhadap apa yang dikomunikasikan 
dalam bahasa yang bersangkutan.

dalam pembelajaran keterampilan berbicara 
dengan pendekatan komunikatif, perlu dirancang 
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langakah-langkah yang harus ditempuh, yaitu berupa 
merencanakan silabus dan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP). silabus dan RPP tersebut bukan 
akhir dari desain pembelajaran berbicara berbasis 
pendekatan komunikatif, tetapi materi yang diajarkan 
juga penting. karena materi yang diajarkan begitu 
penting, dikembangkan juga materi ajar yang didasarkan 
atas pendekatan komunikatif. menurut Ratna (2006: 
84), ada tiga konsep yang perlu diperhatikan dalam 
mengembangkan materi ajar berdasarkan pendekatan 
komunikatif. ketiga konsep tersebut adalah (1) materi 
harus terdiri atas bahasa sebagai alat komunikasi; (2) desain 
materi harus lebih menekankan proses pembelajaran 
bukan pokok bahasan; dan (3) materi harus memberikan 
dorongan siswa untuk berkomunikasi secara wajar.

Berkaitan dengan pendekatan komunikatif, tujuan 
kemampuan komunikatif didasari atas dua tujuan. tujuan 
pertama ialah menyampaikan pesan kepada orang lain 
yakni untuk mampu berkomunikasi mengenai sesuatu 
dalam bahasa. tujuan kedua ialah menyampaikan pesan 
kepada orang lain dalam cara yang sosial dapat diterima. 
tujuan pertama dapat dicapai dengan aktivitas-aktivitas 
yang boleh disebut perlakuan (performance) komunikatif, 
sedangkan tujuan kedua dengan latihan-latihan untuk 
mengembangkan kemampuan komunikatif (kasihani, 
2001: 2).

dalam proses belajar bahasa di sekolah, anak-anak 
mengembangkan keterampilan secara vertikal tidak 
secara horizontal. maksudnya, para siswa sudah dapat 
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mengungkapkan pesan secara lengkap meskipun belum 
sempurna. makin lama, keterampilan tersebut menjadi 
semakin sempurna dalam arti strukturnya menjadi 
semakin benar, pilihan katanya semakin tepat, kalimat-
kalimatnya semakin bervariasi, dan sebagainya. dengan 
kata lain perkembangan tersebut tidak secara horizontal 
mulai dari fonem, kata, frase, kalimat, dan wacana seperti 
halnya jenis tataran linguistik (Rofi’uddin & Zuhdi, 2001: 
7-11).

aktivitas-aktivitas yang diharapkan dalam 
pembelajaran keterampilan berbicara ini (terkait dengan 
pendekatan komunikatif ) adalah aktivitas-aktivitas pra-
komunikatif dan aktivitas-aktivitas komunikatif (madya, 
2013: 65). Yang dimaksud pra-komunikatif ialah yang 
belum dinamakan komunikatif benar-benar karena belum 
ada unsur yang diperlukan agar suatu komunikasi itu 
disebut wajar dan alamiah, yakni tidak ada “kesenjangan 
informasi” (seorang pembicara mengetahui sesuatu yang 
belum diketahui oleh lawan bicaranya). aktivitas-aktivitas 
itu ialah penyajian berupa teknik dialog, dialog dengan 
gambar, dialog terpimpin, dramatisasi suatu tindakan, 
penggunaan gambar orang yang mencerminkan 
profesinya, teknik tanya jawab, dan menyelesaikan 
kalimat, paragraf, atau cerita pendek. aktivitas-aktivitas 
tersebut dilakukan dengan harapan para peserta didik 
secara aktif dilibatkan dalam latihan-latihan lisan ini dan 
para peserta didik mulai berani membuka mulutnya untuk 
mengatakan sesuatu, meskipun belum mengungkapkan 
pikiran sendiri.
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selanjutnya, aktivitas-aktivitas komunikatif. Pada 
bagian ini, guru mulai mengurangi penguasaannya dalam 
kelas dan memberi kesempatan kepada para peserta didik 
untuk lebih banyak berbicara daripada guru. Penyajian-
penyajian ini secara bertahap. Guru bahasa dianjurkan 
untuk memilih yang mana yang sesuai bagi kelasnya. 
aktivitas-aktivitas ini dapat berupa penyajian percakapan 
secara berkelompok; pemberian tugas/peran kepada 
peserta didik; formula-formula sosial (memberi hormat, 
berpisah, memperkenalkan orang, minta maaf, memberi 
pujian, mengungkapkan perasaan sedih, marah, kecewa, 
gembira, dan masih banyak lagi) dan dialog-dialog; tugas-
tugas yang berorientasi pada masyarakat; dan aktivitas-
aktivitas untuk memecahkan problem yang ada.



15

BAB III

MODEL PEMBELAJARAN KETERAMPILAN 
BERBICARA BERBAsIs PENDEKATAN 

KOMUNIKATIF

Peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan 
merupakan kunci keberhasilan pendidikan dalam 
menjalankan misinya mencerdaskan kehidupan bangsa. 
hal ini merupakan keniscayaan karena ilmu pengetahuan 
dan teknologi berkembang sangat cepat. Bahkan, 
kebutuhan hidup manusia selalu berubah dan sangat 
bervariasi. dengan pengalamannya dalam penelitian dan 
pengembangan, para pakar pendidikan menyarankan agar 
terus-menerus meningkatkan kualitas pendidikan yang 
mengarah pada beberapa sasaran. salah satunya adalah 
pengembangan model pembelajaran. Pengembangan 
model pembelajaran ini akan berdampak positif terhadap 
peningkatan kemampuan guru dalam menyelesaikan 
masalah pembelajaran (soenarto, 2013: 181-185).

secara teoretis, pengembangan model 
pembelajaran keterampilan berbicara berbasis 
pendekatan komunikatif bagi siswa sd dimaksudkan untuk 
untuk mengembangkan keterampilan komunikasi siswa 
(anani sarab, et al, 2016). Bahkan, model pembelajaran 
keterampilan berbicara berbasis pendekatan komunikatif 
ini dapat meningkatkan keterampilan mendengarkan 
dan berbicara siswa. seperti yang dijelaskan oleh 
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supharatypthin (2014: 141) bahwa pendekatan 
komunikatif diyakini menjadi salah satu pendekatan yang 
paling efektif dalam membantu siswa untuk meningkatkan 
keterampilan mendengarkan dan berbicara. terlebih lagi, 
pendekatan komunikatif diakui oleh dewan kurikulum 
nasional dan Buku teks serta guru-guru bahasa sebagai 
salah satu pendekatan paling efektif dalam pembelajaran 
bahasa (Islam, 2012: 211).

hal di atas, senada dengan yang dijelaskan oleh 
mustadi (2013: 11) bahwa di berbagai jenis program 
bahasa, guru bahasa dan peneliti kurikulum bahasa telah 
mengakui bahwa pendekatan komunikatif merupakan 
cara yang lebih efektif dalam pembelajaran bahasa 
untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa 
jika dibandingkan dengan menggunakan pendekatan 
tradisional yang orientasinya pada tata bahasa. dengan 
pendekatan tradisional tersebut, siswa menjadi lebih pasif 
karena lebih didominasi oleh penugasan pengetahuan 
bahasa dibandingkan dengan keterampil-an berbahasa.

Peningkatan keterampilan berbicara siswa dianggap 
penting dalam pembelajaran bahasa karena diasumsikan 
sebagai sarana siswa bisa mengenal bahasa target. 
dengan menguasai keterampilan berbicara ini, siswa 
terbukti menguasai bahasa keduanya karena keterampilan 
berbicara ini memiliki efek yang kuat pada pembelajaran 
bahasa dan pengembangan keterampilan siswa (Bairaqdar, 
2014: v). Bahkan, jika siswa mengubah perannya dari pasif 
menjadi aktif, keterampilan berbicaranya akan semakin 
baik dan sukses (Oradee, 2012: 535).
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Berdasarkan landasan teoretis dan empiris di atas 
tentang pentingnya pengembangan model pembelajaran 
keterampilan berbicara berbasis pendekatan komunikatif 
bagi siswa sd adalah suatu keniscayaan untuk 
dikembangkan dan diimplementasikan yang terlebih 
dahulu melalui proses validasi, baik oleh ahli maupun 
praktisi. Penelitian dan pengembangan ini telah melakukan 
validasi produk model pembelajaran dan perangkat 
pendukungnya. Pengembangan model pembelajaran 
keterampilan berbicara berbasis pendekatan komunikatif 
ini menggunakan metode Research and Development 
yang sistematis (Borg & Gall, 2003). selain itu, model 
pembelajaran yang dikembangkan ini memiliki prosedur 
yang mudah dipahami dan dilaksanakan (Joyce, et al, 
2016). Pengembangan model pembelajaran keterampilan 
berbicara berbasis pendekatan komunikatif ini juga 
dilandasi oleh teori pembelajaran konstruktivisme. teori 
pembelajaran konstruktivisme memandang bahwa 
pengetahuan tidak diterima secara pasif, pengetahuan tidak 
boleh ditransfer begitu saja, melainkan diinterpretasikan, 
dibangun secara aktif oleh individu (slavin, 1994: 225).

model pembelajaran merupakan unsur penting 
dalam mengelola proses pembelajaran. Yang, et al. 
(2005: 167-168) menyatakan bahwa model adalah suatu 
deskripsi naratif untuk menggambarkan prosedur dalam 
mencapai satu tujuan yang spesifik. sementara itu, arends 
(1997) mendefinisikan model pembelajaran sebagai 
suatu pendekatan khusus dalam pembelajaran yang 
meliputi tujuan, sintaks, lingkungan, dan pengelolaan 
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kelasnya. Joyce, et al. (2016) menyatakan bahwa model 
pembelajaran memiliki lima (5) unsur utama, yaitu 
sintaks, prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, 
dan dampak instruksional dan dampak pengiring. untuk 
lebih jelasnya, diuraikan sebagai berikut.

A. sintaks
secara operasional, skema sintaks implementasi 

model pembelajaran keterampilan berbicara berbasis 
pendekatan komunikatif ditujukkan pada Gambar 1 yang 
menjelaskan urutan kegiatan pembelajaran dari awal 
sampai akhir proses pembelajaran. dalam model ini, ada 
tiga bagian utama prosedur pembelajarannya, yaitu: (1) 
kegiatan awal, (2) kegiatan inti, dan (3) kegiatan akhir. 
kegiatan awal ini meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain: 
(a) membangun hubungan batin guru-siswa, (b) menarik 
dan mengarahkan perhatian murid pada topik/bahan/
keterampilan yang akan menjadi fokus pembelajaran, 
dan (c) membangkitkan motivasi untuk mempelajari 
kompetensi yang diinginkan. kemudian, kegiatan inti 
ditujukan untuk memfasilitasi siswa dalam: (a) mengenali 
konteks berbicara (building knowledge of the field 
[BkOF]); (b) menganalisis teks berbicara (modelling of 
text [mOt]); (c) menyusun teks berbicara secara bersama 
(joint construction of text [JCOt]); (d) menyampaikan teks 
berbicara secara lisan (independent construction of text 
[ICOt]); dan (e) mengevaluasi/mengaitkan dengan teks 
terkait/pengaitan ke teks-teks yang relevan (linking to 
related texts [ltRt]). terakhir, kegiatan akhir ditujukan 
untuk: (a) menyadarkan siswa atas kegunaan apa yang 
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telah dipelajari dalam kehidupan nyata, (b) mengecek 
pemahaman siswa, dan (c) menasihati siswa untuk 
memperluas apa yang telah dipelajarinya.

 

BKOF 

MOT 

ICOT JCOT 

LTRT 

Pendahuluan 

Penutup 

Gambar 1. skema model Pembelajaran keterampilan Berbicara 
Berbasis Pendekatan komunikatif bagi siswa sd

Berdasarkan skema yang telah diuraikan di atas, 
sintaks model yang dikembangkan ini dapat dilihat pada 
tabel 1 berikut.
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tabel 1. sintaks model Pembelajaran keterampilan Berbicara 
Berbasis Pendekatan komunikatif

tahapan aktivitas Guru aktivitas siswa

Pendahuluan

memimpin doao 
mengecek kesiapan o 
pembelajaran
menyampaikan tema, o 
subtema, indikator, dan 
tujuan pembelajaran
Bertanya tentang materi o 
yang dipelajari.
menunjukkan gambar, o 
poster, film, brosur, pamflet, 
animasi, dan komik yang 
terkait dengan materi yang 
dipelajari.

Berdoa bersama
aktif merespon 
perintah guru
aktif menyimak 
tema, subtema, 
indikator, 
dan tujuan 
pembelajaran
aktif menyimak 
dan menjawab 
pertanyaan.
aktif 
memperhatikan 
gambar, poster, 
film, brosur, 
pamflet, animasi, 
dan komik yang 
terkait dengan 
materi yang 
dipelajari.

kegiatan Inti

mengenali •	
konteks 
berbicara 
(building 
knowledge of 
the field)

mengenalkan konteks o 
berbicara dari jenis teks 
autentik yang dipelajari.
menyampaikan konteks o 
budaya umum tempat jenis 
teks berbicara digunakan 
dan tujuan sosial yang 
dicapai oleh jenis teks 
berbicara tersebut.
menyampaikan konteks o 
situasi terdekat dengan 
menginvestigasi teks 
berbicara yang telah dipilih 
dengan berdasar pada 
tujuan pembelajaran dan 
kebutuhan.

aktif menyimak 
dan merespon.
aktif menyimak 
dan merespon.
aktif menyimak 
dan merespon.
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menganalisis •	
teks berbicara 
(modelling of 
text)

mengenalkan teks o 
berbicara.
mengenalkan struktur teks o 
berbicara.
mengajak menemukan o 
unsur-unsur kebahasaan 
dalam teks berbicara.

aktif memahami 
dan menjawab 
pertanyaan dalam 
teks berbicara.
aktif memahami 
struktur teks 
berbicara.
aktif menemukan 
unsur-unsur 
kebahasaan dalam 
teks berbicara.

menyusun teks •	
berbicara secara 
bersama (joint 
construction of 
text)

meminta siswa menentukan, o 
melengkapi, dan menyusun 
teks berbicara.
meminta siswa o 
mengembangkan dan 
menyusun teks berbicara.

aktif menentukan, 
melengkapi, dan 
menyusun teks 
berbicara.
aktif 
mengembangkan 
dan menyusun teks 
berbicara.

menyampaikan •	
teks berbicara 
secara lisan 
(independent 
construction of 
text)

meminta siswa o 
menyampaikan teks 
berbicara secara lisan.
meminta siswa menyimak o 
dan mencatat teks berbicara 
yang disampaikan siswa 
lain.

aktif 
menyampaikan 
teks berbicara 
secara lisan.
aktif menyimak 
dan mencatat teks 
berbicara yang 
disampaikan siswa 
lain.

mengaitkan •	
dengan 
teks terkait/
pengaitan ke 
teks-teks yang 
relevan (linking 
to related texts)

meminta siswa o 
membandingkan 
penggunaan jenis teks 
berbicara tertentu dalam 
bidang yang berbeda-beda.
meminta siswa mencari jenis o 
teks yang lain dalam bidang 
yang sama.
meminta siswa o 
membandingkan jenis teks 
yang sama, tetapi ragam 
yang berbeda (lisan dan 
tertulis).
meminta siswa mengamati o 
penggunaan fitur bahasa 
utama dalam teks berbicara 
tertentu yang digunakan 
dalam jenis teks yang lain.

aktif 
membandingkan.
aktif menemukan.
aktif 
membandingkan.
aktif mengamati.
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Penutup

meminta siswa merefleksi o 
terkait dengan pembelajaran 
yang baru berlangsung dari 
aspek sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan yang 
diperoleh.
meminta siswa meringkas o 
materi penting. materi itu 
terkait dengan kompetensi 
dasar dan indikator.
memimpin doa.o 

aktif merefleksi.
aktif meringkas 
materi penting.
doa bersama.

sintaks di atas menjelaskan tahapan-tahapan yang 
harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran yang dikembangkan. 
Guru diharapkan konsisten sebagai fasilitator, moderator, 
mediator, dan inspirator untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. sistem sosial
model yang dikembangkan ini memerlukan 

kerjasama yang baik dalam kelompok. Para siswa 
bekerjasama bersama kelompoknya sebelum 
menyampaikan teks berbicara secara lisan di depan 
umum. Guru sebagai fasilitator membantu siswa untuk 
menganalisis dan menyusun teks berbicara. siswa 
diharapkan berkolaborasi dengan mengedepankan 
optimisme dan mengurangi perasaan mau menang 
sendiri dalam memecahkan permasalahan antara satu 
dengan yang lainnya. Guru berusaha untuk mendorong 
terjadinya proses interaksi antarsiswa. siswa lebih banyak 
aktif melalui proses menemukan sendiri tugasnya bersama 
kelompoknya.
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secara lebih lengkap, sistem sosial model 
pembelajaran yang dikembangkan ini tampak dalam 
setiap tahapan pembelajaran. Pertama, pendahuluan. 
Peran guru sedikit dominan dibandingkan peran siswa. 
Guru menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif 
dengan mengajak siswa berdoa bersama, menyampaikan 
tema, indikator, dan tujuan pembelajaran. Guru 
memberikan motivasi melalui kegiatan apersepsi. Pada 
saat ini, siswa menyimak dan aktif melakukan serta 
menanggapi pertanyaan atau pernyataan guru dari 
kegiatan apersepsi yang dilakukan.

kedua, kegiatan inti yang meliputi lima tahapan, 
yaitu: (1) tahapan mengenali konteks berbicara. Peran 
guru masih dominan karena guru berperan membangun 
pengetahuan siswa terkait konteks berbicara yang 
dipelajari. siswa harus aktif menyimak dan merespon 
dengan baik yang disampaikan oleh guru; (2) tahapan 
menganalisis teks berbicara. Peran siswa lebih dominan 
dibandingkan guru. siswa aktif menganalisis teks 
berbicara bersama kelompoknya dengan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan, memahami struktur teks 
berbicara, dan menemukan unsur-unsur kebahasaan 
dalam teks berbicara. Peran guru terus sebagai fasilitator 
dan moderator dalam membantu dan mengarahkan siswa 
dalam pembelajaran; (3) tahapan menyusun teks berbicara. 
Peran siswa masih lebih dominan karena interaksi dengan 
kelompoknya terus berlanjut sampai menghasilkan teks 
berbicara, baik dengan mengembangkan, melengkapi, 
maupun dengan cara menyusunnya secara bersama-
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sama; guru terus memfasilitasi dan membantu siswa 
ketika mengalami kesulitan; (4) tahapan menyampaikan 
teks berbicara secara lisan. Peran siswa di sini sangat 
dominan karena siswa menyampaikan secara lisan yang 
telah disusunnya bersama-sama dengan kelompoknya, 
baik secara individu atau secara berkelompok. Peran siswa 
yang lain di sini adalah menyimak yang disampaikan oleh 
siswa yang maju dengan lembaran yang harus diisi oleh 
tiap-tiap siswa. Peran guru mengamati siswanya dengan 
lembar pengamatan dan memberikan saran ketika telah 
selesai menyampaikan teks berbicaranya secara lisan; (5) 
tahapan mengaitkan dengan teks berbicara yang terkait 
atau relevan. Peran guru kurang dominan karena hanya 
mengarahkan siswa untuk menemukan, mengamati, dan 
membandingkan teks berbicara yang telah dipelajari 
dengan teks yang lain yang dapat diperoleh dari berbagai 
sumber seperti pada media elektronik, yaitu: televisi, radio, 
dan youtube. kemudian, peran siswa masih dominan 
dengan melakukan pencarian seperti yang disebutkan di 
atas. lalu, sesi berikutnya, siswa diminta untuk melaporkan 
secara lisan di depan umum dan siswa yang lain diminta 
untuk menyimak dan mencatat yang dilaporkan oleh 
siswa yang maju.

ketiga, penutup. Peran guru dan siswa dapat 
dikatakan sama. Pada kegiatan ini, siswa dibantu oleh 
guru untuk aktif merefleksikan pembelajaran yang 
telah dilaksanakannya dengan memberikan catatan 
berdasarkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
yang diperolehnya selama pembelajaran berlangsung. 
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siswa juga diminta untuk menyimpulkan proses 
pembelajaran dengan membuat ringkasan sederhana. 
Peran guru memberikan feedback atas apa yang dilakukan 
oleh siswa dalam kegiatan ini. Guru juga menyampaikan 
evaluasi pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 
siswa untuk tetap semangat dalam belajar.

dari uraian di atas, sistem sosial ini menyatakan 
peran dan hubungan siswa dan guru, serta jenis-jenis 
norma yang dianjurkan. Peranan kepemimpinan guru 
sangat berbeda dari satu model ke model lainnya. dalam 
model ini, dikembangkan suasana demokratis. Interaksi 
antar siswa dalam melakukan aktivitas belajar mendapat 
penekanan penting dalam model ini. demikian juga 
interaksi antar siswa dalam kelas pada fase diskusi dan 
negosiasi, mendapat penekanan penting.

Guru berfungsi memfasilitasi agar aktivitas 
pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Guru 
perlu juga mengorganisasi pembelajaran sebaik mungkin 
agar siswa tetap di dalam aktivitas atau tugas belajar (on-
task), memfasilitasi dan memotivasi siswa agar terjadi 
kerjasama yang baik dalam pembelajaran keterampilan 
berbicara berbasis pendekatan komunikatif. selain itu, 
guru juga harus menjamin kelas sebaik mungkin dengan 
adanya norma-norma yang harus dipatuhi. norma-
norma ini bukan untuk mengekang siswa, melainkan 
untuk terus menjaga persahabatan dan saling belajar. 
Oleh karena itu, dalam hal ini guru harus: (1) menjamin 
tidak ada ancaman dan gangguan fisik, misalnya 
dengan mencegah timbulnya rasa rendah diri dalam 
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diri siswa, mencegah dominasi oleh sebagian siswa dan 
bahkan oleh guru, serta memastikan tidak ada yang 
merugikan siswa secara fisik, misalnya lantai tidak licin; (2) 
menciptakan atmosfer interaktif yang bersahabat dengan 
mendorong siswa untuk saling menghargai (tidak boleh 
saling menertawakan), untuk saling menyemangati, dan 
mendorong siswa yang kuat untuk membantu yang 
lemah; (3) mengupayakan agar siswa bahagia menjadi 
anggota kelas dengan membuat sikap siswa merasa 
mempunyai peran sehingga bermakna keberadaannya, 
misalnya dengan menghargai kontribusi mereka yang 
dapat berupa pertanyaan, pendapat, dan kesediaan 
bekerjasama dan menaati aturan dan menggunakan 
kata ‘kita’ untuk menimbulkan rasa memiliki bersama 
terhadap kelas; (4) menciptakan lingkungan belajar yang 
mengglitik pikiran dan perasaan, misalnya menggunakan 
media yang relevan dan menarik dan topik-topik bacaan 
dan diskusi yang sesuai dengan minat siswa dan pada 
tingkat kesulitan sedikit di atas batas kemampuan siswa; 
dan menciptakan atmosfer belajar kooperatif-kolaboratif 
dengan menggunakan teknik-teknik belajar kelompok 
(khine, et al, 2005: 17).

di samping itu, komunikasi nonverbal antara guru 
dan siswa perlu ditingkatkan melalui upaya yang dapat 
mencakup tindakan guru, antara lain: (a) membiarkan 
postur tubuhnya menghembuskan hawa percaya 
diri; (b) mengekspresikan optimism, keceriaan, dan 
kehangatannya lewat ekspresi wajah; (c) menggunakan 
isyarat muka dan tangan untuk menguatkan makna 
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kata dan kalimat yang jika tanpa itu tidak akan jelas; (d) 
melakukan kontak mata sesering mungkin dengan semua 
siswa di kelas; (e) menjaga jangan sampai ‘tenggelam’ 
terlalu ketat dalam mengikuti catatan dan rencana 
pelajaran; (f ) menjaga jangan sampai terpaku berdiri 
di satu tempat selama mengajar; (g) bergerak keliling 
kelas, tetapi tanpa mengganggu konsentrasi siswa; (h) 
mengikuti norma sosial tentang jarak dan sentuhan yang 
berlaku dalam budaya siswa; dan (i) berpakaian pantas 
dengan mempertimbangkan harapan siswa dan budaya 
tempat mengajar (Brown, 2001: 244).

C. Prinsip Reaksi
Prinsip reaksi model pembelajaran keterampilan 

berbicara berbasis pendekatan komunikatif ini 
menempatkan guru sebagai fasilitator dan moderator. 
sebagai fasilitator, guru menyediakan sumber-sumber 
belajar, mendorong siswa untuk belajar, dan memberikan 
bantuan bagi siswa untuk dapat belajar dan mengkonstruksi 
pemahamannya secara optimal. sebagai moderator, guru 
memimpin aktivitas belajar siswa baik secara individu 
ataupun kelompok serta dalam penyampaian hasil kerja 
siswa.

Berikut ini ada beberapa perilaku guru (prinsip-
prinsip reaksi) yang diharapkan dalam model ini, yaitu: 
(1) memberikan perhatian pada penciptaan suasana 
demokratis dan membangun interaksi siswa yang 
kondusif dan dinamis dalam kelompok kecil atau kelas; 
(2) menyediakan dan mengelola sumber-sumber belajar 
yang relevan yang dapat mendukung siswa melakukan 
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aktivitas pembelajaran; (3) mengarahkan siswa sehingga 
dapat mengkonstruksi pengetahuan melalui aktivitas 
kelompok atau diskusi kelas. Guru perlu menghindarkan 
diri dari adanya kebiasaan transfer pengetahuan; dan 
(4) memberikan bantuan terbatas pada setiap siswa 
(individual atau kelompok) berupa penjelasan secukupnya 
tanpa memberikan jawaban atas masalah yang dipelajari 
(prinsip scaffolding), atau bantuan berupa pertanyaan-
pertanyaan yang terfokus yang berkaitan dengan realitas 
siswa agar siswa dapat menyadari akan hubungan yang 
dipelajarinya dengan pengetahuan baru; (5) menghargai 
pendapat siswa dan mendorong siswa untuk dapat 
bersikap lebih kritis dalam mengkaji permasalahan yang 
berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya; dan (6) 
menempatkan diri sebagai suatu sumber yang fleksibel 
untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok siswa. Guru 
perlu menghindari keinginan untuk memposisikan diri 
sebagai sumber utama pengetahuan bagi siswa.

D. sistem Pendukung
dalam pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran keterampilan berbicara berbasis 
pendekatan komunikatif diperlukan sejumlah bahan dan 
media pembelajaran atau sistem pendukungnya. Oleh 
karena itu, setiap pokok bahasan yang akan dibahas, guru 
perlu menyiapkan bahan ajar yang relevan bagi siswa 
(baik berupa buku guru, buku siswa, dan RPP), perangkat 
evaluasi, dan media pembelajaran yang relevan. sistem 
pendukung ini merupakan komponen yang penting 
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untuk dapat terlaksananya model pembelajaran yang 
dikembangkan berjalan dengan baik.

selain sistem pendukung yang bersifat hard 
(perangkat keras) di atas, model yang dikembangkan 
ini juga memiliki sistem pendukung yang bersifat 
soft (kepribadian guru), yaitu mewajibkan guru untuk 
menjadi teladan bagi siswa, baik dalam berpikir, berkata, 
dan bertindak. Guru selalu berpikir positif terhadap 
siswanya untuk dapat tampil berbicara di depan umum. 
ketika memberikan arahan dan membimbing kepada 
siswa, guru menggunakan pilihan kata yang tepat, dan 
disampaikan dengan ucapan yang lembut dan tidak 
menyinggung perasaan siswa. Guru membesarkan hati 
siswa dan memberikan motivasi untuk melakukan yang 
terbaik.

Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring
dampak instruksional model pembelajaran yang 

dikembangkan ini menunjukkan pergeseran dari tujuan 
pembelajaran sebelumnya yang lebih didominasi pada 
kaidah kebahasaan (terutama struktur kebahasaan) 
menjadi pada pembelajaran keterampilan berbahasa. 
artinya, siswa diarahkan untuk menguasai kaidah-kaidah 
kebahasaan, tetapi tidak mampu menggunakan bahasa 
dalam konteks praktis (pemakaian bahasa). Oleh karena 
itu, dampak instruksional model pembelajaran yang 
dikembangkan ini adalah siswa dapat menyampaikan 
pesan kepada orang lain, yakni untuk mampu 
berkomunikasi mengenai sesuatu dalam bahasa dan 
dapat menyampaikan pesan kepada orang lain dalam 
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cara yang sosial dapat diterima. tujuan pertama dapat 
dicapai dengan aktivitas-aktivitas yang boleh disebut 
perlakuan (performance) komunikatif, sedangkan tujuan 
kedua dengan latihan-latihan untuk mengembangkan 
kemampuan komunikatif.

selain dampak instruksional bagi siswa di atas, 
dampaknya bagi guru adalah guru diberi keleluasan 
berkreasi untuk memanfaatkan potensi lingkungannya 
secara maksimal sebagai sarana pembelajaran dengan 
tidak meninggalkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam 
kurikulum. Pendek kata, untuk tujuan ini, guru tinggal 
mengikuti rumusan yang ada atau boleh menambah 
kreasi sendiri sesuai dengan konteks berbahasa, yakni 
dengan menjadikan komunikasi nyata sebagai fokus 
pembelajaran.

selanjutnya, dampak pengiring model pebelajaran 
yang dikembangkan ini adalah ketika siswa tidak lagi 
menerima informasi (pengetahuan) secara pasif dari 
gurunya, tetapi siswa berupaya sendiri melalui aktivitas 
kelompok untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. 
kondisi semacam ini akan menumbuhkan kemandirian 
atau otonomi siswa dalam belajar. siswa tidak lagi menjadi 
orang yang pasif menunggu transfer pengetahuan 
dari gurunya, tetapi akan lebih aktif mencari dan 
mengungkapkan pikiran dan perasaannya terkait dengan 
permasalahan yang berasal dari lingkungan sekitarnya 
dan mendiskusikan solusinya.

di samping itu, pembelajaran juga harus dilakukan 
dalam situasi dan kondisi yang mendorong siswa untuk 
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aktif dan kreatif dalam belajar. hal tersebut akan membuat 
pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. untuk itu, 
peran guru sebagai motivator harus terus ditingkatkan 
agar siswa mau dan siap berbicara di depan umum. 
konteks pembicaraan diusahakan hal yang bermakna 
bagi siswa sehingga bahasa yang digunakan adalah 
bahasa yang bersifat otentik bagi siswa. Pembelajarannya 
pun harus dilakukan dalam pola pembelajaran interaktif 
sehingga setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk 
berbicara. Jadi, selama proses pembelajaran, guru harus 
terus membekali siswa dengan berbagai strategi berbicara 
agar siswa mampu berbicara dalam berbagai konteks dan 
tujuan.
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BAB IV

IMPLEMENTAsI MODEL PEMBELAJARAN 
KETERAMPILAN BERBICARA BERBAsIs 

PENDEKATAN KOMUNIKATIF DI sD
 

 

 

Menyimak Berbicara Membaca Menulis 

3.1 Menggali informasi dari teks laporan buku tentang makanan dan 
rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta 
alam dan pengaruh kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman 
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 
kosakata baku.  

4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku tentang 
makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan 
ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara 
mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan 
memilah kosakata baku.  

 

3.1 Menjelaskan isi informasi tentang makanan dan kesehatan 
manusia secara lisan berdasarkan keefektifan berbicara.  

4.1 Menyajikan hasil laporan mengenai makanan dan kesehatan 
manusia dengan memperhatikan keefektifan berbicara.  

 

BERPIDATO BERCERITA 

BERWAWANCARA BERDISKUSI 
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3 
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s ec a r a  lis a n 
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mengeva lua s i 
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A. Mengenali Konteks Pidato
Pada kegiatan ini, ada beberapa kegiatan yang 

dilakukan oleh guru, antara lain:
1. s e b e l u m 

p e m b e l a j a r a n 
dimulai, guru 
memperkenalk an 
diri. setelah itu, guru 
menjelaskan tema, 
latar belakang, dan 
tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai.

2. Guru juga 
m e n j e l a s k a n 
keterkaitan tema 
dengan teks pidato yang akan dibahas dalam 
pembelajaran 1.

3. Guru mengawali pengenalan konteks pidato 
dengan memberikan pengantar tentang berbagai 
hal terkait dengan pidato.

4. Guru membuka wawasan siswa dengan 
menceritakan hebatnya presiden pertama Republik 
Indonesia, yaitu Ir. soekarno dalam berpidato.

5. Guru dapat menampilkan gambar Presiden RI I 
dalam berpidato.

6. Guru juga mengajukan pertanyaan untuk 
mengetahui wawasan siswa terkait berpidato 
dengan tokoh yang lain.
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B. Menganalisis Teks Pidato
Pada kegiatan ini, siswa diminta untuk mengenal 

lebih jauh tentang teks pidato mengenai kebersihan. 
untuk itu, dalam kegiatan ini ditampilkan teks model 
“kebersihan sekolah”.

1. Tugas I Memahami Teks Pidato
Pada tugas 1 guru meminta siswa untuk membaca 

teks pidato yang disajikan dalam buku siswa. Guru juga 
meminta siswa untuk memahami isi teks tersebut dengan 
saksama. kemudian, guru juga meminta siswa untuk 
mendiskusikan dan menjawab beberapa pertanyaan 
pemahaman tentang isi teks pidato.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
selamat pagi semuanya.
Bapak/Ibu guru yang saya hormati.
anak-anakku yang saya cintai.

marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada allah swt. atas  
limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan 
rutin kita setiap hari senin ini.

Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal 
terkait kebersihan sekolah kita. sekolah kita ini terlihat bersih di pagi hari. 
namun, ketika sudah agak siang atau jam istirahat, mulai terlihat sampah-
sampah berserakan di mana-mana. di depan kelas, di depan ruang guru, 
dan di halaman sekolah. Padahal, tong sampah sudah disiapkan di tiap-tiap 
kelas. Coba diperhatikan baik-baik. ada kan tong sampahnya? Jika tong 
sampah itu tidak digunakan, lalu mau dipakai untuk apa? Oleh karena itu, 
saya mengajak untuk semuanya agar menjaga sekolah kita ini dari berbagai 
jenis sampah sehingga kita terhindar dari berbagai penyakit.
Bapak dan ibu guru yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai.

sehat itu mahal. kalau sudah sakit, baru kita akan merasakan 
bahwa sehat itu mahal. Oleh karena itu, ada benarnya juga yang sering kita 
dengarkan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati.

demikian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas 
perhatian dan kerjasamanya untuk terus menajaga sekolah kita ini dari 
limbah sampah.
sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
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Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan tentang 
isi teks. untuk mengetahui pemahaman siswa tentang 
teks pidato “kebersihan sekolah” tersebut, siswa diminta 
untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut.

a. siapa yang berpidato?
b. kepada siapa pidato itu ditujukan?
c. di mana pidato itu disampaikan?
d. kapan pidato itu disampaikan?
e. apa isi pidatonya?
f. apa tujuannya berpidato?
g. setujukah kamu dengan isi pidatonya?
h. mengapa kebersihan sekolah harus dijaga?
i. Bagaimana cara menjaga kebersihan sekolah?
j. Coba sebutkan satu kebaikan dan satu keburukan 

yang pernah kamu lihat di lingkunganmu terkait 
bersih dan tidak bersih?

2. Tugas II Mengenal struktur Teks Pidato
Pada tugas 2 ini guru meminta siswa untuk 

mempelajari dan mengenali struktur teks pidato 
yang terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup. Guru 
menerangkan ketiga struktur teks pidato tersebut. untuk 
memahami strutur teks, guru meminta siswa untuk 
memperhatikan struktur teks pidato berikut ini.
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Struktur Teks Pidato 

Penutup 

Isi 

Pembukaan 

setelah mencermati teks model, guru meminta 
siswa untuk mengenali bagian-bagian teks yang menjadi 
bangunan teks tersebut. untuk lebih memahami isi teks, 
guru meminta siswa untuk memahami setiap bagian yang 
memperlihatkan bagian-bagian pembangun teks. 

3. Tugas III Memahami Unsur Kebahasaan
Pada tugas 3 ini guru meminta siswa untuk 

memahami beberapa unsur kebahasaan yang terdapat 
dalam teks pidato, antara lain: kata benda, kata kerja, 
dan kata penghubung. selanjutnya, guru meminta siswa 
untuk mengidentifikasi unsur kebahasaan tersebut.

no. struktur teks 
Pidato kata Benda kata kerja kata Penghubung

1. Pembukaan
2. Isi
3. Penutup

B. Menyusun Teks Pidato
Pada kegiatan ini, siswa akan mengerjakan tugas 

yang lebih praktis daripada tugas-tugas pada kegiatan 
sebelumnya. Guru meminta siswa mengerjakan tugas-
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tugas ini secara berkelompok. satu kelompok terdiri atas 
2—3 orang anggota.

1. Tugas I Menentukan Kerangka Teks Pidato
Pada tugas 1 ini, guru meminta siswa untuk 

mencermati contoh teks pidato. Guru meminta siswa 
untuk membacanya dengan teliti. kemudian, guru 
meminta siswa untuk menentukan kerangkanya dengan 
menggunakan tabel yang ada pada buku siswa.

untuk menentukan kerangka pidato, siswa diminta 
menggunakan gunakan tabel berikut!

Pembukaan salam pembuka1. 

Isi
kebersihan itu penting untuk dijaga.1. 

2. 

Penutup
harapan1. 

2. 

2. Tugas II Mengembangkan Kerangka Teks Pidato
Pada tugas 2 ini, guru meminta siswa untuk 

menyusun teks pidato dengan tema, “Pentingnya menjaga 
kesehatan dengan makan secara teratur” atau “Jagalah 
sehatmu sebelum sakitmu”. Guru juga mengingatkan 
siswa agar dalam menyusun teks pidato ini menggunakan 
kerangka yang sudah ada pada tabel di buku siswa atau 
bisa juga mengembangkan sendiri kerangkanya. Berikut 
kerangkanya.
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Pembukaan
salam pembuka.1. 
ucapan syukur kepada-nya.2. 
ucapan terima kasih.3. 

Isi
Pentingnya menjaga kesehatan.1. 
makan makanan yang bergizi.2. 
makan dengan teratur adalah syarat sehat.3. 

Penutup

Permohonan maaf jika ada kesalahan dalam bertutur 1. 
kata selama berpidato.
harapan dan imbauan.2. 
salam penutup.3. 

C. Menyampaikan Pidato secara Lisan

1. Tugas I Berpidato di Depan Kelas
Pada tugas ini, guru meminta siswa untuk 

menyampaikan teks pidato yang telah dibuat bersama 
kelompoknya di depan kelas. Guru menekankan bahwa 
siswa dapat menentukan jenis berpidato yang akan 
digunakan. meskipun berkelompok, guru meminta siswa 
untuk maju maju berpidato. Guru juga menjelaskan 
bahwa dalam berpidato siswa memperhatikan keefektifan 
berbicara, yaitu: ucapan, tekanan, kosakata/diksi, struktur 
kalimat, kelancaran, sikap, penguasaan materi pidato, 
dan keberanian. Guru juga menginformasikan bahwa 
penilaian dilakukan oleh tim, baik dari guru maupun dari 
siswa.
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2. Tugas II Menyimak dan Mencatat Isi Pidato 
yang Disampaikan
Pada tugas ini, guru meminta siswa untuk menyimak 

dan mencatat isi pidato yang disampaikan oleh teman-
temannya yang maju berpidato. untuk memudahkannya, 
guru mengarahkan siswa menggunakan tabel berikut.

Pokok-Pokok Isi Pidato
nama Pembicara :

anggota kelompok :
Pendengar :
hari, tanggal :

Pokok-Pokok Isi 
Pidato :

…………………………………………a. 
…………………………………………b. 
…………………………………………c. 
…………………………………………d. 
…………………………………………e. 

D. Mengevaluasi
Pada kegiatan ini, guru meminta siswa untuk 

menyimak sebuah pidato, yaitu: pidato yang ditayangkan 
televisi, pidato yang disiarkan melalui radio, atau di 
youtube. kemudian, meminta siswa untuk menuliskan 
pokok-pokok dari pidato tersebut, dengan format seperti 
di bawah ini. selanjutnya, pada pertemuan berikutnya, 
guru meminta siswa untuk menyampaikannya secara 
lisan dengan memperhatikan keefektifan berbicara.
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Pokok-Pokok Isi Pidato
nama Pembicara :
Jabatan :
Pendengar :
Pidato langsung/
televisi/Radio/
Youtube

:

dalam acara :
hari, tanggal :

Pokok-Pokok Isi 
Pidato :

………………………………………….a. 
………………………………………….b. 
………………………………………….c. 
………………………………………….d. 
………………………………………….e. 

E. Merefleksi
Pada kegiatan ini, guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran mengenai 
berpidato. untuk itu, guru meminta siswa untuk menuliskan 
hasil perenungannya tentang pembelajaran 1 ini pada 
kotak lembaran yang telah tersedia seperti di bawah 
ini. Guru menegaskan bahwa simpulannya berkaitan 
dengan sikap, pengetahuan yang telah diperoleh, dan 
keterampilan yang telah didapatkan selama pembelajaran 
berlangsung.
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Hasil yang Diharapkan:
siswa dapat menyusun teks pidato dengan baik.

siswa dapat berpidato di depan kelas dengan cara tertentu dan sesuai 

dengan tujuan tertentu yang didasarkan pada keefektifan berbicara.
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A.  Mengenali Konteks Diskusi
Pada kegiatan ini, ada beberapa kegiatan yang 

dilakukan oleh guru, antara lain: 
1. Guru memulai 

pembelajaran dengan 
menjelaskan tema dan 
tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai dalam 
pembelajaran 2. kemudian, 
guru menyampaikan 
tujuan dan latar belakang 
materi pembelajaran 
2 tentang teks diskusi. 
dari pembelajaran ini 
siswa diharapkan mampu 
menulis teks diskusi dan 
menyampaikannya dalam diskusi. Pada tahap awal 
ini, guru meminta siswa untuk mengamati cara 
masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan 
masalah yang berkembang di lingkungannya. 
di samping itu, guru juga meminta siswa untuk 
mengamati diskusi di televisi atau media lainnya. 
kemudian, guru memancing siswa untuk bertanya 
hal-hal yang berhubungan dengan diskusi serta 
manfaat diskusi di dalam kehidupan sehari-hari, 
terutama di lingkungan sekolah.

2. untuk menarik minat siswa dalam mempelajari 
teks diskusi, guru mengajak siswa terlibat langsung 
dengan mengamati dan menanyakan perbedaan 
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pandangan tentang kebersihan lingkungan. Guru 
meyakinkan siswa bahwa ada sebagian orang 
menganggap bahwa kebersihan itu tanggung 
jawab pemerintah, sedangakan sebagian lainnya 
menganggap kebersihan lingkungan itu tanggung 
jawab bersama. Guru lalu memberi contoh 
beberapa hal terkait masih banyak masyarakat yang 
membuang sampah di jalan dan di sungai.

3. Guru dapat menggunakan foto, gambar, film yang 
bisa diunduh di internet. Guru lalu membangun 
konteks dengan memperlihatkan gambar yang 
berkaitan dengan teks diskusi.

B. Menganalisis Teks Diskusi
Pada kegiatan ini, guru mengajak siswa untuk 

mengamati dan membaca teks diskusi. teks diskusi yang 
akan diamati adalah “kebersihan lingkungan tanggung 
Jawab siapa?” selanjutnya, siswa diminta untuk membaca 
dan memahami teks diskusi. Pada tahap ini guru bisa 
mengamati dari aspek sikap siswa, baik aspek spiritual 
maupun sikap sosial (kejujuran, disiplin, santun, dan 
sebagainya). kegiatan ini terdiri atas beberapa tugas, 
yaitu: tugas 1, tugas 2, dan tugas 3.

1. Tugas I Memahami Teks Diskusi “Kebersihan 
Lingkungan Tanggung Jawab siapa?”
untuk membangun konteks yang akan mengarah 

pada teks diskusi, sebelum membaca teks ‘’kebersihan 
lingkungan tanggung Jawab siapa?’’, guru meminta 
siswa untuk menjawab pertanyaan berikut.

a. Pernahkah kamu berdiskusi?
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b. apa manfaat diskusi di dalam kehidupan sehari-
hari?

c. apa yang kamu ketahui tentang diskusi?
d. sebutkan jenis-jenis diskusi!
e. Bagaimana mengupayakan supaya diskusi 

bermanfaat untuk memecahkan atau mencari 
titik temu dalam menghadapi persoalan?

f. Bagaimana kalau di dalam diskusi itu tidak 
diperoleh titik temu?

g. Ceritakan pengalamanmu secara lisan tentang 
langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 
berdiskusi!

setelah siswa menjawab pertanyaan, guru 
menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan 
diskusi. tujuan diskusi adalah mencari kesepakatan atau 
kesepahaman gagasan atau pendapat. diskusi yang 
melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok. 
dalam diskusi kelompok dibutuhkan seorang pemimpin 
yang disebut ketua diskusi. tugas ketua diskusi adalah 
membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat 
anggota untuk menyampaikan gagasan, menengahi 
anggota yang berdebat, serta mengemukakan simpulan 
hasil diskusi.

Guru juga menjelaskan jenis-jenis diskusi. 
selanjutnya, siswa diminta mencari definisi kata-kata itu, 
berikut syarat, kelemahan, dan kelebihan dari beberapa 
pengertian kata-kata yang berhubungan dengan 
diskusi. agar lebih memahami teks diskusi, pada tugas 
berikut ini guru mengajak siswa untuk memperhatikan 
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dan memahami teks diskusi yang berjudul ‘’kebersihan 
lingkungan tanggung Jawab siapa?” 

kebersihan lingkungan tanggung Jawab siapa?
1) lingkungan merupakan salah satu sumber daya 

alam yang sangat besar artinya bagi makhluk 
hidup. lingkungan merupakan karunia tuhan 
yang tidak ternilai. tanpa adanya lingkungan 
maka tidak akan ada kehidupan. namun, 
masih banyak warga yang tidak paham cara 
untuk melestarikan lingkungannya. akibatnya, 
lingkungan menjadi kotor dan kumuh. kotor 
dan kumuhnya lingkungan sekitar dikarenakan 
oleh alasan yang mungkin sepele, antara lain: 
tidak adanya fasilitas kendaraan sampah dan 
tempat pembuangan sampah yang belum jelas. 
dengan demikian, permasalahan kebersihan 
lingkungan sering menuai perdebatan karena 
banyak warga yang membuang sampah di jalan 
dan sungai.

2) Warga masyarakat yang membuang sampah 
di jalan dan sungai dikarenakan tidak memiliki 
kesadaran untuk menjaga lingkungannya. 
hal itu terlihat dari pernyataan mereka yang 
selalu mengatakan bahwa fasilitas yang tidak 
mendukung kebersihan lingkungan.

3) selain itu, mereka juga tidak paham bahwa 
kebersihan itu sebagaian daripada iman. 
apalagi, slogan yang berbunyi, “di dalam 
tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat,” 
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tidak dipercayai sama sekali. akibatnya, mereka 
merasa tidak bersalah membuang sampah di 
mana saja dengan mengatakan bahwa semua 
ini tanggung jawab pemerintah dan bukan kita 
sebagai warga.

4) sementara itu, masyarakat yang tidak setuju 
dengan lingkungan yang kotor dan kumuh 
berpendapat bahwa cepat atau lambat sumber 
penyakit akan semakin banyak, bahkan dengan 
cepat akan menyerang warga masyarakat 
dengan berbagai macam penyakit.

5) kesadaran yang minim akan kebersihan 
lingkungan ini menjadi sebab adanya sampah di 
sudut-sudut rumah dan tempat-tempat umum. 
Jika sudah seperti itu, lingkungan akan menjadi 
tidak menarik, bahakan menimbulkan bau yang 
tidak sedap.

6) Pada dasarnya, seluruh warga masyarakat 
mempunyai peranan masing-masing untuk 
menciptakan lingkungan sekitar yang bersih, 
indah dan nyaman. namun, seringkali program 
tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga 
hasilnya tidak dapat dicapai dengan maksimal. 
Padahal, setiap pertemuan Rt atau RW selalu 
diingatkan agar warga masyarakat dapat 
menjaga kebersihan lingkungannya masing-
masing.

7) Cara mengatasi masalah tersebut, ketua Rt 
dan RW terus berdiskusi dan bermusyawarah 
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dengan warga masyarakat agar menghasilkan 
keputusan yang tepat. Yang terpenting adalah 
kebersihan lingkungan dijaga atau diabaikan.

(diolah dari: http://www.ilmubindo.com/2017/06/
contoh-teks-diskusi-kebersihan.html)

untuk mengetahui pemahaman siswa, guru 
meminta siswa untuk menjawab pertanyaan berikut.

a) mengapa warga masyarakat diminta menjaga 
kebersihan lingkungan? sebutkan alasannya!

b) mengapa ada warga masyarakat yang masih 
membuang sampah di jalan dan sungai? 
sebutkan alasannya!

c) Isu apa yang didiskusikan dalam teks tersebut?
d) Pada paragraf ke berapa masyarakat yang 

mengabaikan kebersihan lingkungan?
e) Pada paragraf ke berapa masyarakat tidak setuju 

dengan lingkungan yang kotor dan kumuh?
f ) apa simpulan dari teks tersebut?
g) Bagaimana pendapatmu tentang kebersihan 

lingkungan?

2. Tugas II Mengenal struktur Teks Diskusi
Pada tugas ini, guru  meminta siswa untuk 

mengamati struktur teks diskusi yang terdiri atas tiga 
bagian, yaitu: isu, argumen yang mendukung, argumen 
menentang, dan simpulan. setelah mengetahui struktur 
teks diskusi tersebut, guru menjelaskan tentang struktur 
teks diskusi dan bagian-bagiannya pada siswa. 
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Struktur Teks 
Diskusi 

Simpulan/Saran 

Argumentasi 

Isu (Masalah) 
Argumen 

Mendukung 

Argumen 
Menentang 

3. Tugas III Mengidentifikasi Unsur Kebahasaan
Pada tugas 3 ini guru meminta siswa untuk 

memahami beberapa unsur kebahasaan yang terdapat 
dalam teks diskusi, antara lain: menggunakan tanda 
hubung perlawanan seperti, namun, tetapi, sedangkan, 
tidak … tetapi, bukan … melainkan, menggunakan 
kohesi gramatikal, dan menggunakan kata modalitas. 
selanjutnya, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi 
unsur kebahasaan yang ada di dalam teks model yang 
berjudul ‘’kebersihan lingkungan tanggung Jawab 
siapa?”

C. Menyusun Teks Diskusi
Pada kegiatan ini, siswa diharapkan dapat menyusun 

teks diskusi secara berkelompok. tiap-tiap kelompok 
teridiri atas 3-5 siswa. untuk itu, guru mengajak siswa 
untuk membaca sekali lagi teks model yang ada pada 
buku siswa dan mendiskusikan isi teks tersebut.

1. Tugas I Melengkapi Teks Diskusi
Pada tugas 1 ini, guru meminta siswa untuk 

membaca contoh teks diskusi dengan teliti. Guru meminta 
siswa untuk menyusun kembali dengan menyebutkan 
pokok-pokoknya saja. untuk memudahkan siswa, guru 
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mengarahkan siswa untuk mengerjakannya dengan 
melengkapi kotak-kotak yang kosong pada diagram 
yang sudah tersedia seperti di bawah ini. kotak-kotak 
yang kosong itu berisi isu, argumentasi yang mendukung, 
argumentasi yang menolak, dan simpulan tentang teks 
“kebersihan lingkungan tanggung Jawab siapa?”.

 Isu 
……………………………
…………………………… 
 

Argumen menentang 
……………………………
…………………………… 
 

Argumen mendukung 
……………………………
…………………………… 

Simpulan/Saran 
……………………………
…………………………… 

2. Tugas II Menyusun Teks Diskusi
Pada tugas 2 ini, guru meminta siswa untuk 

menyusun teks diskusi dengan tema, “dampak Positif 
dan negatif televisi bagi anak”, atau “dampak Jajan 
sembarangan di luar sekolah.” di antara kedua tema 
tersebut, guru meminta siswa untuk memilih sendiri 
berdasarkan kesepakatan kelompoknya. selanjutnya, 
guru meminta siswa untuk mengikuti diagram yang 
sudah dilengkapi pada tugas 1 yang dapat digunakannya 
sebagai pedoman dalam menyusun teks diskusi. untuk 
itu, dalam menyusun teks diskusi, guru meminta siswa 
untuk memperhatikan struktur teks diskusi yang berupa 
isu, argumen mendukung, argumen menolak, dan simpulan 
seperti yang sudah dibuat pada tugas 1 di atas. kemudian, 
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guru tinggal mengarahkan siswa untuk melengkapi titik-
titik yang sudah disediakan pada diagram yang ada pada 
tugas 1 seperti di atas.

D. Menyampaikan Berbagai Hal dalam Diskusi

1. Tugas I Berdiskusi di Depan Kelas
Pada kegiatan ini, guru meminta siswa untuk 

menyampaikan teks diskusi yang telah dibuat bersama 
kelompoknya di depan kelas berdasarkan tema yang 
telah dipilih. Guru juga meminta siswa untuk menentukan 
moderator, notulis, dan penyajinya ketika berdiskusi. 
dalam berdiskusi, guru meminta siswa memperhatikan 
keefektifan berbicara, yaitu: ucapan, tekanan, kosakata/
diksi, struktur kalimat, kelancaran, sikap, penguasaan 
materi, dan keberanian. Guru juga mengingatkan siswa 
agar dalam diskusi untuk meminta tanggapan dan 
masukan dari teman-teman yang lain tentang isi teks 
diskusi. kemudian, guru menjelaskan kepada siswa bahwa 
dalam diskusi jangan lupa harus saling menghargai, baik 
pendapat atau sikap dengan mengedepankan kesantunan 
berbahasa dan etika. Guru juga menginformasikan bahwa 
penilaian dilakukan oleh tim, baik dari guru maupun dari 
siswa.

2. Tugas II Menyimak dan Mencatat Isi Pokok 
Diskusi
Pada tugas ini, guru meminta siswa untuk menyimak 

dan mencatat isi pokok diskusi yang disampaikan oleh 
kelompok yang maju berdiskusi. untuk memudahkannya, 
guru meminta siswa untuk menggunakan tabel berikut.
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Pokok-Pokok Isi diskusi
nama kelompok :
tema diskusi :
Peserta diskusi :
hari, tanggal :
Pokok-Pokok Isi 
diskusi

: …………………………………………a. 
…………………………………………b. 
…………………………………………c. 
…………………………………………d. 
…………………………………………e. 

E. Mengevaluasi
Pada kegiatan ini, guru meminta siswa untuk 

mengamati dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya 
terkait orang-orang yang suka merokok. Guru meminta 
siswa untuk melakukan wawancara kepada orang yang 
merokok dan tidak merokok. Guru meminta siswa untuk 
menanyakan kepada para narasumber terkait bagaimana 
pendapatnya mengenai rokok. selanjutnya, guru 
meminta siswa menuliskannya ke dalam struktur teks 
diskusi, yaitu: isu, argumen yang mendukung, argumen 
menentang, dan simpulan seperti format sebelumnya. 
dalam pertemuan berikutnya, guru meminta siswa untuk 
menyampaikannya secara lisan dengan memperhatikan 
keefektifan berbicara.
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 Isu 
……………………………
…………………………… 
…………………………… 

Argumen menentang 
……………………………
…………………………… 
…………………………… 
 

Argumen mendukung 
……………………………
…………………………… 
…………………………… 

Simpulan/Saran 
……………………………
…………………………… 
…………………………… 
 

F. Rerefleksi
Pada kegiatan ini, guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran mengenai diskusi. 
untuk itu, guru meminta siswa untuk menuliskan hasil 
perenungannya tentang pembelajaran 2 ini pada kotak 
lembaran yang telah tersedia seperti di bawah ini. Guru 
menegaskan bahwa simpulannya berkaitan dengan sikap, 
pengetahuan yang telah diperoleh, dan keterampilan yang 
telah didapatkan selama pembelajaran berlangsung.
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

hasil yang diharapkan:
siswa dapat menyusun teks diskusi dengan baik.
siswa dapat menyampaikan pikiran, gagasan, ide, dan perasaannya dalam 
diskusi di depan kelas yang didasarkan pada keefektifan berbicara.
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1 

mengena li konteks  
wa wa nc a r a  

2 
menga na lis is  

teks  wa wa nc a r a  

3 
menyus un teks  

wa wa nc a r a  

4 
mela kuka n wa wa nc a r a  

denga n ber ba ga i 
na r a s umber  

5 
mengeva lua s i 

6 
mer efleks i 
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A. Mengenali Konteks Wawancara
Pada kegiatan ini, ada beberapa kegiatan yang 

dilakukan oleh guru, antara lain: 
1. Guru memulai 

pembelajaran dengan 
menjelaskan tema dan 
tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai 
dalam pembelajaran 
3. kemudian, guru 
menyampaikan tujuan 
dan latar belakang materi 
pembelajaran 3 tentang 
teks wawancara. dari 
pembelajaran ini siswa 
diharapkan mampu 
melakukan wawancara 
dengan berbagai narasumber dan menyusunnya 
menjadi teks wawancara. Pada tahap awal ini, guru 
meminta siswa untuk mengamati kehidupan sehari-
harinya terkait berbagai pertemuan atau agenda 
yang membahas suatu hal dengan mendatangkan 
narasumber yang ahli, baik di dalam televisi maupun 
kehidupan bermasyarakat. kegiatan tersebut 
merupakan kegiatan wawancara.

2. Guru memancing siswa untuk bertanya hal-hal 
yang berkaitan dengan wawancara serta manfaat 
wawancara di dalam kehidupan sehari-hari, 
terutama di lingkungan sekolah.
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3. Guru membangun konteks dengan menarik 
minat siswa mempelajari teks wawancara dengan 
mengamati gambar terkait berbagai model kegiatan 
wawancara di kehidupan sehari-hari.

B. Menganalisis Teks Wawancara
Pada kegiatan ini, guru mengajak siswa untuk 

mengamati dan membaca teks wawancara. teks 
wawancara yang akan diamati adalah “Wawancara siswa 
dengan Pedagang Bakso.”  selanjutnya, siswa diminta 
untuk membaca dan memahami teks wawancara. 
kegiatan ini terdiri atas beberapa tugas, yaitu: tugas 1, 
tugas 2, dan tugas 3.

1. Tugas I Memahami Teks Wawancara
untuk membangun konteks yang akan mengarah 

pada teks wawancara, sebelum membaca teks “Wawancara 
siswa dengan Pedagang Bakso”, guru meminta siswa 
untuk menjawab pertanyaan berikut. 

1. Pernahkah kamu berwawancara?
2. apa manfaat berwawancara di dalam kehidupan 

sehari-hari?
3. apa yang kamu ketahui tentang wawancara?
4. siapakah yang perlu diwawancarai!
5. Bagaimana mengupayakan supaya wawancara 

yang dilakukan dapat memperoleh informasi 
yang diharapkan?

6. Bagaimana kalau di dalam wawancara itu tidak 
diperoleh informasi yang diharapkan?
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7. Ceritakan pengalamanmu secara lisan tentang 
langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 
berwawancara!

setelah siswa menjawab pertanyaan, guru 
menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan 
wawancara. Guru juga menjelaskan apa saja yang 
dipersiapkan dan ditahu oleh pewawancara sebelum 
melakukan wawancara.

agar lebih memahami teks wawancara, pada tugas 
berikutnya, guru mengajak siswa untuk memperhatikan 
dan memahami teks wawancara antara siswa dengan 
pedagang bakso. 

siswa : “Permisi, Pak, maaf mengganggu, boleh minta waktunya 
sebentar?”

Pedagang : “Ya boleh, nak.” ada yang bisa saya bantu?”

siswa :
“Begini, Pak. kami mendapat tugas dari guru IPs kami 
untuk mewawancarai pedagang sebagai narasumber. 
apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai?”

Pedagang : “silakan saja, nak.”

siswa : “kapan Bapak mulai berjualan bakso?”

Pedagang : “tahun 2010, nak.”

siswi : “Pada saat awal Bapak berjualan, Bapak keliling atau 
menetap di rumah (membuka usaha sendiri).”

Pedagang : “Pertama berdagang, bapak langsung keliling. Biasanya, 
bapak langsung keliling ke sekolah-sekolah.”

siswa : “kenapa Bapak memilih berjualan bakso, apa 
alasannya?”

Pedagang : “alasannya, bapak berjualan bakso karena memang 
kemampuan yang dimiliki hanya terbatas.”

siswa : “Berapa modal awal yang Bapak keluarkan untuk 
berjualan?”
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Pedagang : “Waktu itu modalnya hanya Rp200.000,- untuk bahan-
bahan bakso sekitar 2 kg.”

siswa : “apa saja bahan-bahan untuk membuat bakso?”

Pedagang :
“Bahannya daging sapi, tepung terigu, mie, bihun, 
garam, bawang putih secukupnya dan penyedap rasa 
yang sesuai dengan aturan dari BPOm.”

siswa : “dalam sehari, Bapak berjualan dari jam berapa sampai 
jam berapa?”

Pedagang : “dari jam 10.00 – 21.00 atau 20.00.”

siswa : “dari pertama dagang, Bapak sudah pakai gerobak atau 
warung seperti sekarang ini?”

Pedagang :

“dulu pertama pakai gerobak. hampir satu tahun saya 
menggunakan gerobak. karena saya tidak kuat jika terus 
dorong grobak, akhirnya saya memilih untuk menyewa 
lokasi berjualan yang dekat denga sekolan kalian ini.”

siswa : “setelah Bapak berjualan di warung ini, dagangan Bapak 
bertambah (bervariasi) atau tidak?”

Pedagang : “Ya, nak. dagangan bapak, bapak tambah dengan mie 
ayam.”

siswa : “nah, setelah Bapak tambah dagangannya, berapa 
modal yang Bapak keluarkan setiap harinya?”

Pedagang : “Ya sekitar Rp500.000,-, nak.”

siswa : “dengan modal Rp500.000,-, berapa mangkok bisa 
terjual sehari?”

Pedagang : “Bakso dan mie ayam sekitar 100 mangkok.”

siswa : “Berapa penghasilan rata-rata Bapak setiap harinya?”

Pedagang : “Penghasilan sehari Rp1.000.000,- dengan keuntungan 
bersih Rp500.000,-

siswa : “apabila dagangannya tidak habis terjual, maka dibuang 
atau Bapak jual lagi besoknya?”

Pedagang : “kalau sekiranya masih bagus, disimpan dikulkas. selama 
ini jarang tidak habis.”

siswa :
“usaha Bapak ini, Bapak jalankan sendiri atau patungan 
dengan yang lain, misalnya saudara atau temannya 
Bapak?”
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Pedagang : “tidak, nak. Bapak jalankan sendiri.”

siswa :

“Oh.. gitu ya, Pak. saya kira kami sudah cukup banyak 
mengetahui tentang usaha bakso ini. kami mengucapkan 
terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan. semoga 
usaha yang Bapak jalankan maju.”

Pedagang : “aamiin. terima kasih, nak.”

diolahdari:http://kumpulantugassekolahaja.blogspot.
co.id/2013/08/contoh-wawancara-dengan-pedagang.html.)

untuk mengetahui pemahaman siswa, guru 
meminta siswa untuk menjawab pertanyaan berikut!

1. siapa yang diwawancarai?
2. siapa yang mewawancarai pedagang bakso?
3. Pertanyaan apa yang pertama kali ditanyakan 

siswa?
4. menurut pedagang bakso berapa penghasilan 

bersih yang didapatkannya?
5. apa isi wawancara antara siswa dengan pedagang 

bakso?
6. apa informasi penting yang kamu dapatkan dari 

teks wawancara tersebut?
7. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari profesi 

pedagang bakso?

2. Tugas II Mengenal struktur Teks Wawancara
Pada kegiatan ini, guru meminta siswa untuk 

mengamati struktur teks wawancara yang terdiri atas 
empat bagian, yaitu: judul, orientasi, isi, dan reorientasi. 
setelah mengetahui struktur teks wawancara tersebut, 
guru meminta memperhatikannya pada bagan seperti di 
bawah ini.
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Struktur Teks 
Wawancara 

Isi 

Orientasi 

Judul 

Reorientasi 

setelah memahami struktur teks wawancara, guru 
meminta siswa untuk menentukan judul, orientasi, isi, dan 
reorientasi teks model tersebut. kemudian, guru meminta 
siswa untuk membandingkan jawabannya dengan tabel 
di bawah ini.

Judul Wawancara Pedagang Bakso Wawancara 
sebuah Profesi

Orientasi

“Permisi, Pak, maaf mengganggu, 
boleh minta waktunya sebentar?”
“Ya boleh, nak.” ada yang bisa saya 
bantu?”
“Begini, Pak. kami mendapat 
tugas dari guru IPs kami untuk 
mewawancarai pedagang sebagai 
narasumber. apakah Bapak bersedia 
untuk diwawancarai?”
“silakan saja, nak.”

Pengenalan 
dan tujuan 
wawancara
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Isi

“kapan Bapak mulai berjualan 
bakso?”
“tahun 2010, nak.”
“Pada saat awal Bapak berjualan, 
Bapak keliling atau menetap di 
rumah (membuka usaha sendiri).”
“Pertama berdagang, bapak 
langsung keliling. Biasanya, bapak 
langsung keliling ke sekolah-
sekolah.”
“kenapa Bapak memilih berjualan 
bakso, apa alasannya?”
“alasannya, bapak berjualan bakso 
karena memang kemampuan yang 
dimiliki hanya terbatas.”
“Berapa modal awal yang Bapak 
keluarkan untuk berjualan?”
“Waktu itu modalnya hanya 
Rp200.000,- untuk bahan-bahan 
bakso sekitar 2 kg.”

Pembukaan, 
argumentasi, 
dan penegasan 
kembali 
argumentasi

Reorientasi

“usaha Bapak ini, Bapak jalankan 
sendiri atau patungan dengan 
yang lain, misalnya saudara atau 
temannya Bapak?”
“tidak, nak. Bapak jalankan sendiri.”
“Oh.. gitu ya, Pak. saya kira kami 
sudah cukup banyak mengetahui 
tentang usaha bakso ini. kami 
mengucapkan terima kasih atas 
waktu yang Bapak luangkan. 
semoga usaha yang Bapak jalankan 
maju.”
“aamiin. terima kasih, nak.”

simpulan

3. Tugas III Mengidentifikasi Unsur Kebahasaan
Pada tugas 3 ini guru meminta siswa untuk 

memahami beberapa unsur kebahasaan yang terdapat 
dalam teks wawancara, antara lain: penggunaan tanda 
baca, kata ganti, kalimat langsung, dan kalimat tidak 
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langsung. selanjutnya, guru meminta siswa untuk 
mengidentifikasi unsur kebahasaan yang ada di dalam 
teks model wawancara siswa dengan pedagang bakso.

C. Menyusun Teks Wawancara
Pada kegiatan ini, siswa diharapkan dapat menyusun 

teks wawancara secara berkelompok. tiap-tiap kelompok 
teridiri atas 3-5 siswa. untuk itu, guru mengajak siswa 
untuk membaca sekali lagi teks model yang ada pada 
buku siswa dan mendiskusikan isi teks tersebut.

1 Tugas I Melengkapi Teks Wawancara
Pada tugas 1 ini, guru meminta siswa untuk 

membaca contoh teks wawancara dengan teliti. Guru 
meminta siswa untuk menyusun kembali dengan 
menyebutkan pokok-pokoknya saja. untuk memudahkan 
siswa, guru mengarahkan siswa untuk mengerjakannya 
dengan melengkapi ruang yang kosong pada tabel yang 
sudah tersedia seperti di bawah ini. sebelah tabel yang 
kosong tersebut berisi judul, orientasi, isi, dan reorientasi. 
Keempatnya akan diisi dengan teks model wawancara antara 
siswa dengan pedagang bakso pada tabel berikut.

Judul Wawancara 
Pedagang Bakso Wawancara sebuah Profesi

Orientasi Pengenalan dan tujuan 
wawancara

Isi Pembukaan, argumentasi, dan 
penegasan kembali argumentasi

Reorientasi simpulan
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2. Tugas II Menyusun Teks Wawancara
Pada tugas 2 ini, guru meminta siswa untuk membuat 

teks wawancara antara siswa dengan narasumber. 
narasumbernya, antara lain: guru, kepala sekolah, pegawai 
sekolah, dan para pedagang di sekitar sekolah. Guru 
meminta siswa untuk memilih salah satu narasumber dari 
keempat narasumber tersebut berdasarkan kesepakatan 
kelompoknya. kelompok yang satu dengan yang lain 
diusahakan berbeda narasumbernya.

Guru juga meminta siswa agar sebelum melakukan 
wawancara untuk membuat terlebih dahulu daftar 
pertanyaan yang akan ditanyakan. kemudian, diminta 
untuk mengikuti tabel yang sudah dilengkapi pada 
tugas 1. hal itu dimaksudkan agar dapat digunakan 
sebagai pedoman untuk menyusun teks wawancara. 
untuk memudahkannya, guru meminta siswa untuk 
memperhatikan, struktur teks wawancara yang berupa 
judul, orientasi, isi, dan reorientasi seperti tugas 1. 

Pewawancara dengan 
narasumber Judul

siswa :

OrientasiGuru/kepala sekolah/
Pegawai/Pedagang 
sekolah

:

siswa :

IsiGuru/kepala sekolah/
Pegawai/Pedagang 
sekolah

:

siswa :

ReorientasiGuru/kepala sekolah/
Pegawai/Pedagang 
sekolah

:
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D. Melakukan Wawancara dengan Berbagai 
Narasumber

1. Tugas I Berwawancara dengan Narasumber
Pada kegiatan ini, guru meminta siswa untuk 

melakukan wawancara di depan kelas bersama teman 
kelompoknya berdasarkan teks wawancara yang telah 
dibuat. Guru juga mengingatkan bahwa dalam melakukan 
wawancara ini, salah satu dari anggota kelompok 
akan berperan sebagai narasumber seperti yang telah 
dilakukan dengan narasumber sebenarnya, yaitu: kepala 
sekolah, guru, pegawai sekolah, dan pedagang di sekitar 
sekolah. Pada praktik wawancara tersebut, guru meminta 
siswa untuk memperhatikan keefektifan berbicara, 
yaitu: ucapan, tekanan, kosakata/diksi, struktur kalimat, 
kelancaran, sikap, penguasaan materi, dan keberanian. 
Guru juga menginformasikan bahwa penilaian dilakukan 
oleh tim, baik dari guru maupun dari siswa.

2. Tugas II Menyimak dan Mencatat Isi Pokok 
Wawancara
Pada tugas ini, guru meminta siswa untuk 

menyimak dan mencatat isi wawancara yang 
disampaikan oleh kelompok yang maju berwawancara. 
untuk memudahkannya, guru mengarahkan siswa 
menggunakan tabel seperti di bawah ini.

Pokok-Pokok Isi Wawancara
Pewawancara kelompok :
narasumber :
tema Wawancara :
hari, tanggal :
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Pokok-Pokok Isi Wawancara :

…………………………………..a. 
…………………………………..b. 
…………………………………..c. 
…………………………………..d. 
…………………………………..e. 

E. Mengevaluasi
Pada kegiatan ini, guru meminta siswa untuk 

melakukan wawancara dengan orang tuanya (ibu/bapak) 
terkait makanan yang disukai dan tidak disukai olehnya. 
untuk memudahkannya, guru meminta siswa untuk 
memperhatikan, struktur teks wawancara yang berupa 
judul, orientasi, isi, dan reorientasi atau mengikuti tabel 
seperti di bawah ini. dalam pertemuan berikutnya, guru 
meminta siswa untuk menyampaikannya secara lisan 
dengan memperhatikan keefektifan berbicara.

Pewawancara dengan 
narasumber Judul

anak :
Orientasi

Ibu/Bapak :
anak :

Isi
Ibu/Bapak :
anak :

Reorientasi
Ibu/Bapak :

F. Merefleksi
Pada kegiatan ini, guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran mengenai 
wawancara. untuk itu, guru meminta siswa untuk 
menuliskan hasil perenungannya tentang pembelajaran 
3 ini pada kotak lembaran seperti di bawah ini. Guru 
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menegaskan bahwa simpulannya berkaitan dengan sikap, 
pengetahuan yang telah diperoleh, dan keterampilan yang 
telah didapatkan selama pembelajaran berlangsung.
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Hasil yang Diharapkan:

Siswa dapat menyusun teks wawancara dengan baik.

Siswa dapat melakukan wawancara dengan berbagai narasumber.
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1 

mengena li konteks  
c er ita  

2 
menga na lis is  

teks  c er ita  

3 
menyus un teks  

c er ita  

4 
menya mpa ika n c er ita  

s ec a r a  lis a n 

5 
mengeva lua s i 

6 
mer efleks i 
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A. Mengenali Konteks Cerita
Pada kegiatan ini, ada beberapa kegiatan yang 

dilakukan oleh guru, antara lain: 
1. Guru memulai 

pembelajaran dengan 
menjelaskan tema dan 
tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai 
dalam pembelajaran 
4. kemudian, guru 
menyampaikan tujuan 
dan latar belakang 
materi pembelajaran 4 
tentang teks cerita. dari 
pembelajaran ini siswa 
diharapkan mampu 
menyusun teks cerita dan menceritakannya. 
Pada tahap awal ini, guru meminta siswa untuk 
mengingat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi 
dalam kehidupannya, baik peristiwa lucu, sedih, 
senang, takut, dan sebagainya.

2. Guru mengarahkan siswa untuk menjadikan 
pengalaman tersebut sebagai guru terbaiknya. 
malah, dapat juga dijadikan pelajaran bagi orang 
lain.

3. Guru memancing siswa untuk bertanya hal-
hal yang berkaitan dengan cerita dan manfaat 
bercerita di dalam kehidupan sehari-hari, terutama 
di lingkungan sekolah.
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4. Guru meminta siswa untuk mampu menceritakan 
pengalamannya. kemampuan tersebut dapat 
diperoleh jika dilatih sebaik-baiknya.

5. Guru juga membangun konteks dengan menarik 
minat siswa mempelajari teks cerita bergambar 
yang terkait dengan kehidupan sehari-hari.

B. Menganalisis Teks Cerita
Pada kegiatan ini, guru mengajak siswa mengenal 

dan memahami teks tentang pengalaman pribadi 
seseorang. untuk mencapai pemahaman itu, guru 
menjelaskan beberapa tugas yang akan harus dikerjakan, 
antara lain: tugas 1 berkaitan dengan memahami teks 
cerita, tugas 2 berkenaan dengan mengenali struktur 
teks cerita, dan tugas 3 berhubungan dengan memahami 
unsur kebahasaan di dalam cerita.

1. Tugas I Memahami Teks Cerita
Pada kegiatan ini, guru menampilkan teks cerita 

berjudul, “Gara-gara BaB di Celana.” Guru meminta 
siswa untuk memahami isinya dengan membaca secara 
teliti. selanjutnya, guru meminta siswa untuk menjawab 
beberapa pertanyaan tentang isi teks cerita. 

Gara-gara BAB di Celana
aku masih ingat 4 tahun yang lalu ketika di kelas I sd. Waktu itu, 

aku duduk sebangku dengan temanku ari dan adi. memang, satu bangku 
diduduki oleh tiga orang siswa. sekarang, adi tidak lagi satu sekolah 
denganku karena berhenti. Informasi terbaru, dia sekolah di kampung 
sebelah. aku punya cerita lucu dengan kedua temanku ini. temanku 
ari orangnya lucu, sedangkan adi agak penakut. aku sendiri orangnya 
pemberani.

hari itu hari senin. kita masuk sekolah agak pagi karena upacara 
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bendera. kita datang ke sekolah sendiri-sendiri karena memang kita 
masih belum akrab. maklum, masih siswa baru. Begitu bel berbunyi 
semua siswa lari keluar dari kelas menuju lapangan. di lapangan, kami 
sudah ditunggu oleh para guru. kami diarahkan untuk berbaris sesuai 
dengan kelas. kami pun dengan sigap mengikuti instruksi guru. tidak 
ada yang berani macam-macam karena ditangan guru kami ada rotan 
yang siap dilayangkan. setelah semua siap dengan barisan yang rapi dan 
sesuai dengan  yang diharapkan oleh guru kami, upacara pun dimulai. 
saat itu yang menjadi pembina upacaranya adalah bapak kepala sekolah. 
aku masih ingat upacara dilaksanakan hanya 30 menit, yaitu: dari jam 
07.00 sampai jam 07.30.

selesai upacara, aku dan kedua temanku pergi ke belakang 
sekolah untuk sarapan. seharusnya, kita langsung masuk kelas. tetapi, aku 
ajak mereka sarapan. kami pun ke belakang sekolah dengan bergegas. 
kami memesan lontong dengan sayur urapnya. Begitu lontong sudah 
disiapkan oleh pedagangnya, kami rebutan. Rebutan untuk duluan. 
akhirnya, aku dan adi mengalah. ari segera melahap lontongnya. sudah 
habis satu lontong dimakan ari, giliran aku dan adi makan. aku dan adi 
pun melahap lontong itu. ketika adi mencari air minum, si ari dengan 
sengaja memindahkan sambelnya ke piring adi dan dicampur dengan 
urap-urapnya tanpa sepengetahuan adi.

ari sudah habis memakan lontongnya. aku dan adi masih lagi 
satu. aku dan adi pun segera melahap satu lontong lagi. tanpa disadari 
adi, sambel yang sudah dicampur oleh ari, dilahapnya sampai habis. 
kami pun segera berlari ke kelas. syukurnya, guru masih belum masuk. 
kami pun siap-siap untuk belajar.

tidak beberapa lama, tiba-tiba guru masuk kelas. tidak ada yang 
berani bersuara. setahu kami, guru ini kurang bersahabat. semua harus 
didengar dan diikuti perintahnya. kami pun ikuti pelajaran itu dengan 
rasa yang tidak nyaman.

ketika pelajaran sudah mulai setengah berjalan, tiba-tiba adi 
memberi petunjuk dengan menggeruskan sikunya ke tanganku. ternyata, 
perut adi mules. aku kaget dan menatap ari serius. aku putuskan untuk 
mengajaknya keluar tetapi dia tidak mau. dia tetap bertahan. akhirnya, 
keluar bau tidak sedap. aku tanya adi tapi dia gelengkan kepalanya tanda 
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tidak tahu. aku menatap ari. Responnya sama dengan adi. karena sudah 
sangat keras bau yang keluar, kelas pun ribut. kemudian, guru mencoba 
menenangkan kami. dia cek sumber bau. Bau itu sangat keras ketika 
mendekat ke meja kami. ternyata, benar. Bau itu sumbernya di meja 
kami. setelah dicek, ternyata celana adi sudah penuh dengan kotoran. si 
adi BaB dicelananya. adi sangat malu. ari malah tertawa. aku mencoba 
menengkan adi dan membantunya keluar kelas. adi minta diantar pulang. 
akhirnya, kuantar dia pulang.

sesampai di sekolah, semua siswa di luar kelas. ternyata, kelas 
kami harus dibersihkan dulu. Baunya sudah berkurang. setelah bersih, 
kami  pun masuk kelas lagi.

keesokan harinya, adi tidak masuk sekolah. dia sangat malu 
dengan kejadian hari itu. kami mencoba mendatangi rumahnya. kami 
membujuknya untuk masuk sekolah lagi. tetapi, dia tetap tidak mau masuk 
sekolah. adi berhenti sekolah. ari merasa bersalah karena perbuatannya. 
meskipun sudah dimaafkan oleh adi, adi tidak mau sekolah lagi di 
tempatku sekolah.

Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan tentang 
isi teks. untuk mengetahui pemahamanmu tentang teks 
cerita “Gara-gara BaB di Celana” tersebut, kamu dapat 
menjawab beberapa pertanyaan berikut.

a. siapa saja tokoh dalam cerita?
b. Bagaimana karakter para tokoh?
c. di mana ceritanya diceritakan dan kapan 

waktunya?
d. apa masalah dalam cerita?
e. sebutkan contoh kebaikan pada tokoh aku dan 

contoh kejelekan pada tokoh ari?
f. Coba kamu sebutkan contoh satu kebaikan dan satu 

kejelekan yang pernah kamu lihat di kehidupanmu! 
Bagaimana sikap kamu melihat hal itu?
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g. setujukah kamu ketika teman ditimpa masalah 
kita harus saling membantu! mengapa hal itu kita 
lakukan?

2. Tugas II Mengenal struktur Teks Wawancara
Pada kegiatan ini, guru menjelaskan struktur 

teks cerita, yang terdiri atas tiga bagian, yaitu: orientasi, 
komplikasi, dan resolusi dengan jelas. setelah itu, guru 
meminta siswa untuk menemukan struktur teks cerita 
yang ada di teks model yang berjudul, “Gara-gara BaB di 
Celana.”

 

Struktur 
Teks Cerita 

Resolusi 

Komplikasi 

Orientasi 

3. Tugas III Mengidentifikasi Unsur Kebahasaan
Pada tugas 3 ini guru meminta siswa untuk 

memahami beberapa unsur kebahasaan yang terdapat 
dalam teks cerita, antara lain: kata kerja dan kata sifat. 
selanjutnya, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi 
unsur kebahasaan yang ada di dalam teks model cerita 
yang dimulai dari bagian orientasi, komplikasi, dan 
resolusi. kemudian, guru juga meminta siswa membuat 
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kalimat menggunakan kata kerja dan kata sifat yang telah 
diidentifikasinya pada teks model cerita.

struktur teks kata kerja kata sifat
Orientasi

komplikasi
Resolusi

setelah siswa mengidentifikasikan kata kerja 
dan kata sifat tersebut, siswa diminta untuk menyusun 
kalimatnya.

1) ………………………………………………………
2) ………………………………………………………
3) ………………………………………………………
4) ………………………………………………………
5) ………………………………………………………
6) ………………………………………………………
7) ………………………………………………………
8) ………………………………………………………
9) ………………………………………………………
10) ………………………………………………

B. Menyusun Teks Cerita
Pada kegiatan ini, siswa diharapkan dapat menyusun 

teks cerita secara berkelompok. tiap kelompok terdiri atas 
2—3 orang. meskipun berkelompok, tugas menyusun 
cerita dilakukan secara mandiri karena tiap-tiap siswa 
memiliki pengalaman masing-masing.



1. Tugas I Menyusun Teks Cerita
Pada tugas 1 ini, guru meminta siswa untuk 

membaca model teks cerita yang berjudul, “Gara-gara 
BaB di Celana.” setelah paham, guru meminta siswa untuk 
menyusun teks cerita berdasarkan pengalamannya, antara 
lain: pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, 
menakutkan, pengalaman tidak terlupakan, atau 
pengalaman yang terbaru. Guru juga meminta siswa agar 
dalam menyusun teks cerita strukturnya yang tiga, yaitu: 
orientasi, komplikasi, dan resolusi harus ada.

struktur teks Cerita uraian Cerita

Orientasi

komplikasi

Resolusi

2. Tugas II Menelaah Teks Cerita yang telah 
Disusun
Pada tugas 2 ini, guru meminta siswa untuk 

menukarkan teks cerita yang telah dibuat dengan teman 
kelompoknya untuk dibaca dan ditelaah berdasarkan 
kelengkapan struktur teks ceritanya, yaitu: orientasi, 
komplikasi, dan resolusi. Penelaahan dapat menggunakan 
tabel berikut.

struktur teks Cerita Penilaian keteranganJelas tidak Jelas
Orientasi
komplikasi
Resolusi
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C. Menyampaikan Cerita secara Lisan

1. Tugas I Bercerita Pengalaman Pribadi
Pada tugas ini, guru meminta siswa untuk bercerita 

tentang pengalamannya yang telah dibuat pada tugas 
sebelumnya. untuk menceritakannya, guru meminta 
siswa untuk maju ke depan kelas. dalam bercerita, guru 
meminta siswa untuk menyampaikan teks cerita yang telah 
dibuat di depan kelas dengan memperhatikan keefektifan 
berbicara, yaitu: ucapan, tekanan, kosakata/diksi, struktur 
kalimat, kelancaran, sikap, penguasaan materi cerita, 
dan keberanian. Guru juga menginformasikan bahwa 
penilaian dilakukan oleh tim, baik dari guru maupun dari 
siswa.

2. Tugas II Menyiamak dan Mencatat Isi Cerita
Pada tugas ini, guru meminta siswa untuk menyimak 

dan mencatat isi cerita yang disampaikan oleh teman-
temannya. untuk memudahkannya, guru meminta siswa 
menggunakan tabel berikut.

Pokok-Pokok Isi Cerita
nama Pencerita :
Pengalaman yang 
diceritakan

:

Pendengar Cerita :
hari, tanggal :
Pokok-Pokok Isi 
Cerita

: …………………………………………a. 
…………………………………………b. 
…………………………………………c. 
…………………………………………d. 
…………………………………………e. 
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D. Mengevaluasi
Pada kegiatan ini, guru meminta siswa untuk 

menonton sebuah cerita di televisi atau di youtube yang 
sesuai dengan umur. Guru meminta siswa untuk bertanya 
terlebih dahulu kepada orang tuanya terkait cerita yang 
cocok untuknya. Guru menugaskan siswa untuk mencatat 
cerita yang ditonton berdasarkan struktur teks ceritanya 
dengan format di bawah ini. dalam pertemuan berikutnya, 
guru meminta siswa untuk menceritakannya secara lisan 
dengan memperhatikan keefektifan berbicara.

struktur teks Cerita uraian Cerita
Penilaian

Jelas tidak

Orientasi
komplikasi
Resolusi

E. Merefleksi
Pada kegiatan ini, guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran mengenai 
bercerita. untuk itu, guru meminta siswa untuk 
menuliskan hasil perenungannya tentang pembelajaran 
4 ini pada kotak lembaran yang telah tersedia pada buku 
siswa. Guru menegaskan bahwa simpulannya berkaitan 
dengan sikap, pengetahuan yang telah diperoleh, dan 
keterampilan yang telah didapatkan selama pembelajaran 
berlangsung.
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………… 

Hasil yang Diharapkan:
siswa dapat menyusun teks cerita berdasarkan 
pengalamannya.
siswa dapat menceritakan di depan kelas berbagai 
pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari tentang 
pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, 
cerita tak terlupakan, dan cerita pengalaman barunya.



PENILAIAN

kompetensi yang dinilai: keterampilan Berbicara
Rubrik Penilaian keterampilan Berbicara:

No. Aspek Aspek yang Dinilai skor

1. kebahasaan

ucapan 25
tekanan 25
kosa kata/diksi 25
struktur kalimat 25

100

2. nonkebahasaan

kelancaran 25
sikap 25
Pengungkapan materi Berbicara 25
keberanian 25

100

skor Penilaian:
No. Nilai Kuantitatif Kriteria
1. 80 – 100 sangat Baik
2. 66 – 79 Baik
3. 56 – 65 Cukup
4. 40 – 55 kurang

 Kriteria Keberhasilan:
siswa dikatakan berhasil dalam pembelajaran jika 

memiliki nilai 75 dan pembelajaran dikatakan berhasil 
apabila 70% dari keseluruhan siswa mendapatkan nilai 
75.
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Pedoman Penilaian Keterampilan 
Berbicara siswa

Aspek yang 
Dinilai Patokan skor Kriteria

Tekanan

1. Penggunaan tekanan yang 
sangat tepat 20-25 sangat 

Baik

2. Penggunaan tekanan yang tepat 14-19 Baik

3. Penggunaan tekanan yang 
kurang tepat 6-13 Cukup

4. Penggunaan tekanan sangat 
kurang tepat 1-5 kurang

Ucapan

1. Penggunaan ucapan yang 
sangat tepat 20-25 sangat 

Baik

2. Penggunaan ucapan yang tepat 14-19 Baik

3. Penggunaan ucapan yang 
kurang tepat 6-13 Cukup

4. Penggunaan ucapan sangat 
kurang tepat 1-5 kurang

Kosakata/
Diksi

1. Pemilihan kosa kata/diksi yang 
sangat tepat 20-25 sangat 

Baik
2. Pemilihan kosa kata/diksi yang 
tepat 14-19 Baik

3. Pemilihan kosa kata/diksi yang 
kurang tepat 6-13 Cukup

4. Pemilihan kosa kata/diksi sangat 
kurang tepat 1-5 kurang

struktur 
Kalimat

1. Penggunaan kalimat yang 
sangat tepat 20-25 sangat 

Baik

2. Penggunaan kalimat yang tepat 14-19 Baik

3. Penggunaan kalimat yang 
kurang tepat 6-13 Cukup

4. Penggunaan kalimat sangat 
kurang tepat 1-5 kurang
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Kelancaran

1. sangat lancar berbicara 20-25 sangat 
Baik

2. lancar berbicara 14-19 Baik

3. kurang lancar berbicara 6-13 Cukup

4. sangat kurang lancar berbicara 1-5 kurang

Peng-
ungkapan 

Materi

1. Pengungkapan materi wicara 
yang sangat sesuai dengan 
tema

20-25 sangat 
Baik

2. Pengungkapan materi wicara 
yang sesuai dengan tema 14-19 Baik

3. Pengungkapan materi wicara 
yang kurang sesuai dengan 
tema 

6-13 Cukup

4. Pengungkapan materi wicara 
sangat kurang sesuai dengan 
tema 

1-5 kurang

sikap

1. sikap yang sangat wajar 20-25 sangat 
Baik

2. sikap yang wajar 14-19 Baik

3. sikap yang kurang wajar 6-13 Cukup

4. sikap yang sangat kurang wajar 1-5 kurang

Keberanian

1. sangat berani berbicara di 
depan umum 20-25 sangat 

Baik

2. Berani berbicara di depan umum 14-19 Baik

3. kurang berani berbicara di 
depan umum 6-13 Cukup

4. sangat kurang berani berbicara 
di depan umum 1-5 kurang
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CONTOH  RPP

RENCANA PELAKsANAAN 
PEMBELAJARAN (RPP)

satuan Pendidikan  : sd
kelas / semester  : V/1
Pembelajaran ke- : 1
alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (4 x 35 menit)

A.  KOMPETENsI INTI (KI)
kI 1 :menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya. 
kI 2 :memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru. 

kI 3 :memahami pengetahuan faktual dan konseptual 
dengan cara mengamati dan mencoba [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat 
bermain.

kI 4 :menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual 
dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia.
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B. KOMPETENsI DAsAR (KD) & INDIKATOR

 Kompetensi Dasar (KD) :

 Bahasa Indonesia
3.1 menggali informasi dari teks laporan buku tentang 

makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, 
keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh 
kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman 
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 
memilih dan memilah kosakata baku.

 Indikator:
 menjelaskan isi informasi tentang kesehatan 

manusia secara lisan melalui pidato yang didasarkan 
pada keefektifan berbicara.

 Kompetensi Dasar (KD) :
4.1 mengamati, mengolah, dan menyajikan teks 

laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, 
kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, 
serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara 
mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 
dengan memilih dan memilah kosakata baku.

 Indikator:
 menyajikan hasil laporan mengenai kesehatan 

manusia dalam pidato dengan memperhatikan 
keefektifan berbicara.

 Matematika
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3.2 memahami berbagai bentuk pecahan (pecahan 
biasa, campuran, desimal dan persen) dan 
dapat mengubah bilangan pecahan menjadi 
bilangan desimal, serta melakukan perkailan dan 
pembagian

 Indikator:
 menyelesaikan soal latihan peca han biasa, 

campuran, desimal

 Kompetensi Dasar (KD) :
4.1 mengurai sebuah pecahan sebagai hasil 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 
pembagian dua buah pecahan yang dinyatakan 
dalam desimal dan persen dengan berbagai 
kemungkinan jawaban

 Indikator:
mengenal bentuk pecahan biasa
mengenal bentuk pecahan cam puran
mengenal bentuk pecahan desimal

 IPs
3.1 memahami aktivitas dan perubahan kehidupan 

manusia dalam ruang, konektivitas antarruang dan 
waktu serta keberlanjutannnya dalam kehidupan 
sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam 
lingkup nasional

 Indikator:
 mengenal aktivitas kehidupan manusia dan 

perubahannya dalam ruang di bidang sosial, 
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ekonomi, pendidikan, dan bu daya dalam lingkup 
nasional

 Kompetensi Dasar (KD) :
4.1 menyajikan hasil pengamatan mengenai aktivitas 

dan perubahan kehidupan manusia dalam ruang, 
konektivitas antarruang dan waktu serta dan 
keberlanjutannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, 
pendidikan dan budaya dalam lingkup nasional dari 
sumber-sumber yang tersedia

 Indikator:
 menyusun laporan secara ter tulis dalam bentuk 

tabel hasil identifikasi tentang aktivitas dan 
perubahan kehidupan manusia.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Bahasa Indonesia
- dengan memahami konteks dan teks bacaan, 

siswa menjelaskan isi informasi tentang 
kesehatan manusia secara lisan melalui pidato 
yang didasarkan pada keefektifan berbicara.

- dengan memahami hasil laporan mengenai 
kesehatan manusia, siswa berpidato dengan 
memperhatikan keefektifan berbicara.

 Matematika
 dengan latihan penyelesaian soal tentang pecahan, 

siswa dapat mengubah bentuk pecahan biasa ke 
bentuk pecahan campuran, persen, dan desimal 
dengan cermat, teliti, dan percaya diri.
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 IPs
- dengan kegiatan eksplorasi perubahan alam, siswa 

mengidentifikasi perubahan-perubahan alam yang 
berdampak pada manusia dengan cermat.

- dengan membaca teks bacaan, siswa dapat 
menemukan contoh–contoh perubahan wujud 
benda yang terdapat pada bacaan dengan cermat 
dan teliti.

D. MATERI PEMBELAJARAN

 Bahasa Indonesia
 kesehatan manusia

 Matematika
 Berbagai Bentuk Pecahan

 IPs
 aktivitas dan Perubahan kehidupan manusia

E. PENDEKATAN & METODE PEMBELAJARAN
 Pendekatan :  komunikatif
 metode : Permainan/simulasi, 
      diskusi, tanya jawab, penugasan dan 

ceramah
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F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN

kegiatan deskripsi kegiatan
alokasi

Waktu
Pendahuluan Guru memberikan salam dan mengajak 

semua siswa berdo’a menurut agama 
dan keyakinan masing-masing.
Guru mengecek kesiapan diri 
dengan mengisi lembar kehadiran 
dan memeriksa kerapian pakaian, 
posisi, dan tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.
Guru menginformasikan tema, 
subtema, materi pokok, kompetensi 
inti, kompetensi dasar, indikator, dan 
tujuan pembelajaran.
Guru menciptakan persepsi positif 
pada diri siswa tentang keterampilan 
berbicara.
Guru memotivasi siswa untuk 
memahami pembelajaran berpidato.

15menit
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Guru menyampaikan tahapan kegiatan 
yang meliputi: mengenali konteks, 
menganalisis teks, menyusun teks 
secara bersama, menyampaikan teks 
berbicara secara lisan, mengevaluasi, 
dan merefleksi.
siswa dan guru bercurah pendapat 
tentang materi yang akan 
dibelajarkan.
Guru mengajak siswa menyanyikan 
lagu yang terkait dengan materi yang 
akan dipelajari dengan menggunakan 
media yang sesuai.
Guru memberikan kegiatan permainan 
kepada siswa.
Guru dan siswa mengamati gambar 
atau video yang disajikan berdasarkan 
tema yang dibelajarkan.
siswa diminta untuk merespon 
gambar atau video yang disajikan 
berdasarkan tema yang dibelajarkan.

Inti mengenali konteks pidato (building 
knowledge of the field)

siswa aktif menyimak pengenalan 
konteks pidato yang dijelaskan oleh 
guru dengan memberikan pengantar 
tentang berbagai hal terkait dengan 
pidato.
siswa aktif menyimak penjelasan 
guru yang membuka wawasan siswa 
dengan menceritakan hebatnya 
presiden pertama Republik Indonesia, 
yaitu Ir. soekarno dalam berpidato.
siswa aktif memperhatikan gambar/
video Presiden RI I dalam berpidato 
yang ditampilkan oleh guru.
siswa aktif menanggapi berbagai 
pertanyaan yang diajukan oleh guru 
mengenai tokoh yang lain dalam 
berpidato.

110 menit
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menganalisis teks pidato (modelling of 
text)

siswa diminta untuk mengenal teks 
pidato mengenai kebersihan.
siswa diminta mengamati teks model 
pidato “kebersihan sekolah”.
siswa diminta untuk membaca teks 
pidato
siswa diminta untuk memahami isi 
teks tersebut dengan saksama.
siswa diminta untuk mendiskusikan 
dan menjawab beberapa pertanyaan 
pemahaman tentang isi teks pidato.
siswa diminta untuk mempelajari dan 
mengenali struktur pembangun teks 
pidato yang terdiri atas pembukaan, 
isi, dan penutup.
siswa diminta menemukan struktur 
pembangun teks pidato dalam 
teks model pidato dan menjawab 
beberapa pertanyaan.
siswa diminta untuk memahami dan 
mengidentifikasi beberapa unsur 
kebahasaan yang terdapat dalam teks 
pidato, yaitu: kata benda, kata kerja, 
dan kata penghubung. 

Penutup Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan kegiatan 
pembelajaran berpidato.
Guru meminta siswa untuk 
menuliskan hasil perenungannya 
tentang pembelajaran berpidato 
pada kotak lembaran yang telah 
tersedia (simpulannya berkaitan 
dengan sikap, pengetahuan yang 
telah diperoleh, dan keterampilan 
yang telah didapatkan selama 
pembelajaran berlangsung).
Guru mengajak semua siswa berdo’a 
menurut agama dan keyakinan 
masing-masing (untuk mengakhiri 
kegiatan pembelajaran).

15 menit
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G. sUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN
1. Buku siswa: Pembelajaran keterampilan Berbicara 

Berbasis Pendekatan komunikatif untuk siswa 
kelas V sd (Bahan ajar Pembelajaran keterampilan 
Berbicara Berbasis Pendekatan komunikatif, 
Yogyakarta: unY, 2017).

2. Buku siswa tema 1: Benda-Benda di Lingkungan 
Sekitar kelas V (Buku tematik terpadu kurikulum 
2013, Jakarta: kementerian Pendidikan dan 
kebudayaan, 2014).

H. PENILAIAN HAsIL PEMBELAJARAN

 Penilaian Unjuk Kerja
kompetensi yang dinilai:
- keterampilan berbicara siswa

 Rubrik Penilaian Keterampilan Berbicara:
No. Aspek Aspek yang Dinilai skor

1. kebahasaan

ucapan 25
tekanan 25
kosa kata/diksi 25
struktur kalimat 25

100

2. nonkebahasaan

kelancaran 25
sikap 25
Pengungkapan materi Berbicara 25
keberanian 25

100

 skor Penilaian:
No. Nilai Kuantitatif Kriteria
1. 80 – 100 sangat Baik
2. 66 – 79 Baik
3. 56 – 65 Cukup
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4. 40 – 55 kurang

 Kriteria Keberhasilan:
 siswa dikatakan berhasil dalam pembelajaran 

jika memiliki nilai 75 dan pembelajaran dikatakan 
berhasil apabila 70% dari keseluruhan siswa 
mendapatkan nilai 75.

mengetahui
kepala sekolah,

( ___________________ )
nIP 

Guru kelas V,

( ___________________ )
nIP 
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RENCANA PELAKsANAAN 
PEMBELAJARAN

(RPP)

satuan Pendidikan  : sD

Kelas / semester  : V/1

Pembelajaran Ke- : 2

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (4 x 35 menit)

A.  KOMPETENsI INTI (KI)
kI 1 :menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya. 
kI 2 :memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru. 

kI 3 :memahami pengetahuan faktual dan konseptual 
dengan cara mengamati dan mencoba 
[mendengar, melihat, membaca] dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan tuhan, dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
sekolah, dan tempat bermain.

kI 4 :menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual 
dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 
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yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia.

B. KOMPETENsI DAsAR (KD) & INDIKATOR

 Kompetensi Dasar (KD) :

 Bahasa Indonesia
3.1 menggali informasi dari teks laporan buku tentang 

makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, 
keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh 
kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman 
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 
memilih dan memilah kosakata baku

 Indikator:
 menjelaskan isi informasi tentang kesehatan 

manusia secara lisan melalui diskusi yang didasarkan 
pada keefektifan berbicara.

 Kompetensi Dasar (KD) :
4.1 mengamati, mengolah, dan menyajikan teks 

laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, 
kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, 
serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara 
mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 
dengan memilih dan memilah kosakata baku.

 Indikator:
- menyajikan hasil laporan mengenai kesehatan 

manusia dalam diskusi dengan memperhatikan 
keefektifan berbicara.
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 IPA

 Kompetensi Dasar (KD) :
3.4 mengidentifikasi perubahan yang terjadi di alam, 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya 
alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap 
keseimbangan lingkungan sekitar.

 Indikator:
 mendeskripsikan sifat-sifat benda padat, cair, dan 

gas 

 Kompetensi Dasar (KD) :
4.7 menyajikan hasil laporan tentang permasalahan 

akibat terganggunya keseimbangan alam akibat 
ulah manusia, serta memprediksi apa yang akan 
terjadi jika permasalahan tersebut tidak diatasi 

 Indikator:
 menyajikan hasil laporan pengamatan perubahan 

wujud benda

 PJOK

 Kompetensi Dasar (KD) :
3.1 memahami konsep variasi dan kombinasi pola 

gerak dasar dalam berbagai permainan dan atau 
olahraga tradisional bola besar 

 Indikator:
- menyebutkan cara melakukan berbagai 

keterampilan untuk mengambil posisi, mencetak 
angka, dan mengoper ke teman 

 Kompetensi Dasar (KD) :
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4.1 mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak 
dasar yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai 
permainan dan atau olahraga tradisional bola 
besar.

 Indikator:
- menggunakan berbagai keterampilan untuk 

mengambil posisi, mencetak angka, dan mengoper 
ke teman.

 sBdP

 Kompetensi Dasar (KD) :
3.4 memahami prosedur dan langkah kerja dalam 

berkarya kreatif berdasarkan ciri khas daerah. 

 Indikator:
- mengenal jenis-jenis karya kerajinan dari berbagai 

daerah di nusantara 
- mengenal berbagai karakter topeng 

 Kompetensi Dasar (KD) :
4.4 membuat topeng dari berbagai media dengan 

menerapkan proporsi dan keseimbangan 

 Indikator:
- melakukan studi pustaka tentang kerajinan dari 

berbagai daerah di Indonesia

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
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 Bahasa Indonesia
- dengan memahami konteks dan teks bacaan, 

siswa menjelaskan isi informasi tentang kesehatan 
manusia secara lisan melalui diskusi yang didasarkan 
pada keefektifan berbicara.

- dengan memahami hasil pengamatan mengenai 
kesehatan manusia, siswa menyajikannya dalam 
diskusi dengan memperhatikan keefektifan 
berbicara.

 IPA
- dengan melakukan percobaan untuk menguji 

perubahan wujud benda dengan sistematis dan 
penuh rasa ingin tahu, siswa dapat mengetahui dan 
menjelaskan wujud dan sifat benda serta perubahan 
wujudnya dengan pemikiran logis dengan cermat 
dan teliti.

- dengan melakukan percobaan secara mandiri, siswa 
dapat membuat laporan pengamatan sederhana 
secara sistematis dan komunikatif.

- siswa dapat mempresentasikan hasil laporan 
pengamatan dengan sikap percaya diri.

 PJOK
- dengan memperhatikan teks siswa memahami 

pentingnya pemanasan sebelum memulai 
permainan atau olahraga inti dengan penuh sikap 
disiplin.
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- dengan mempelajari teknik dasar bermain bola 
basket siswa terampil dalam mempraktekan teknik 
dasar bermain bola basket dengan benar dan 
sportif.

 sBdP
 dengan melakukan studi literatur, siswa dapat 

mengenal kerajinan khas topeng di daerah masing-
masing dan mencatat hasil penemuan mereka 
dengan sistematis, sikap bangga, dan mencintai 
karya seni sendiri

D. MATERI PEMBELAJARAN

 Bahasa Indonesia
 kesehatan manusia

 IPA
sifat-sifat Benda

 PJOK
 Berbagai Permainan dan atau Olahraga tradisional 

Bola Besar

 sBdP
 kerajinan dari Berbagai daerah di Indonesia

E. PENDEKATAN & METODE PEMBELAJARAN
- Pendekatan : komunikatif
- metode : Permainan/simulasi, diskusi, 
     tanya jawab, penugasan dan ceramah
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F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu
Pendahuluan Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa •	

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-
masing.
Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar •	
kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, 
dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran.
Guru menginformasikan tema, subtema, materi pokok, •	
kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 
tujuan pembelajaran.
Guru menciptakan persepsi positif pada diri siswa •	
tentang keterampilan berbicara.
Guru menjelaskan cara kerja kelompok dan penyelesaian •	
tugas belajar.
Guru memotivasi siswa untuk memahami pembelajaran •	
berdiskusi.
Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi: •	
mengenali konteks, menganalisis teks, menyusun teks 
secara bersama, menyampaikan teks berbicara secara 
lisan, mengevaluasi, dan merefleksi.
Siswa dan guru bercurah pendapat tentang materi yang •	
akan dibelajarkan.
Guru mengajak siswa menyanyikan lagu yang •	
terkait dengan materi yang akan dipelajari dengan 
menggunakan media yang sesuai.
Guru memberikan kegiatan permainan kepada siswa.•	
Guru dan siswa mengamati gambar atau video yang •	
disajikan berdasarkan tema yang dibelajarkan.
Siswa diminta untuk merespon gambar atau video yang •	
disajikan berdasarkan tema yang dibelajarkan

15 menit
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Mengenali konteks diskusi (building knowledge of the field)
Siswa diminta mengamati cara masyarakat 
bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang 
berkembang di lingkungannya.
Guru meminta siswa untuk mengamati diskusi di 
televisi atau media lainnya.
Guru dapat menggunakan foto, gambar, film yang bisa 
diunduh di internet.
Guru lalu membangun konteks dengan memperlihatkan 
gambar yang berkaitan dengan teks diskusi.
Siswa aktif menanggapi berbagai pertanyaan dari 
guru terkait hal-hal yang berhubungan dengan diskusi 
serta manfaat diskusi di dalam kehidupan sehari-hari, 
terutama di lingkungan sekolah.

Menganalisis teks diskusi (modelling of text)
Siswa diminta untuk mengamati dan membaca 
teks diskusi. Teks diskusi yang akan diamati adalah 
“Kebersihan Lingkungan Tanggung Jawab Siapa?”
Siswa diminta untuk membaca dan memahami teks 
diskusi.
Siswa diminta menjawab pertanyaan yang terkait teks 
diskusi.
Siswa diminta untuk mengamati struktur teks diskusi 
yang terdiri atas tiga bagian, yaitu: isu, argumen yang 
mendukung, argumen menentang, dan simpulan.
Siswa diminta untuk memahami beberapa unsur 
kebahasaan yang terdapat dalam teks diskusi, antara 
lain: menggunakan tanda hubung perlawanan seperti, 
namun, tetapi, sedangkan, tidak … tetapi, bukan 
… melainkan, menggunakan kohesi gramatikal, dan 
menggunakan kata modalitas.
Siswa diminta untuk mengidentifikasi unsur kebahasaan 
yang ada di dalam teks model diskusi yang berjudul 
‘’Kebersihan Lingkungan Tanggung Jawab Siapa?”
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Menyusun teks diskusi secara bersama (joint construction of 
text)

Siswa diminta untuk membaca contoh teks diskusi 
dengan teliti.
Siswa diminta untuk menyusun kembali teks diskusi 
dengan menyebutkan pokok-pokoknya saja dengan 
melengkapi kotak-kotak yang kosong pada diagram 
yang sudah disediakan (kotak-kotak yang kosong itu 
berisi isu, argumentasi yang mendukung, argumentasi 
yang menolak, dan simpulan tentang teks “Kebersihan 
Lingkungan Tanggung Jawab Siapa?”).
Siswa diminta untuk menyusun teks diskusi dengan 
tema, “Dampak Positif dan Negatif Televisi bagi Anak”, 
atau “Dampak Jajan Sembarangan di Luar Sekolah.”
Siswa diminta juga untuk memilih sendiri tema diskusi 
berdasarkan kesepakatan kelompoknya.
Siswa diminta untuk memperhatikan struktur teks 
diskusi yang berupa isu, argumen mendukung, argumen 
menolak, dan simpulan seperti yang dilakukan pada 
kegiatan sebelumnya.

Menyampaikan teks diskusi secara lisan (independent 
construction of text)

Siswa diminta untuk menyampaikan teks diskusi yang 
telah dibuat bersama kelompoknya di depan kelas 
berdasarkan tema yang telah dipilih.
Guru juga meminta siswa untuk menentukan 
moderator, notulis, dan penyajinya ketika berdiskusi.
Guru meminta siswa memperhatikan keefektifan 
berbicara, yaitu: ucapan, tekanan, kosakata/diksi, 
struktur kalimat, kelancaran, sikap, penguasaan materi, 
dan keberanian.
Guru mengingatkan siswa agar dalam diskusi untuk 
meminta tanggapan dan masukan dari teman-teman 
yang lain tentang isi teks diskusi.
Guru menjelaskan kepada siswa bahwa dalam diskusi 
jangan lupa harus saling menghargai, baik pendapat 
atau sikap dengan mengedepankan kesantunan 
berbahasa dan etika. 
Guru meminta siswa untuk menyimak dan mencatat isi 
pokok diskusi yang disampaikan oleh kelompok yang 
maju berdiskusi.
Guru meminta siswa untuk menggunakan tabel yang 
telah disediakan (berisi pokok-pokok isi diskusi).



110

Mengevaluasi (linking to related texts)
Guru meminta siswa untuk mengamati dengan baik 
dalam kehidupan sehari-harinya terkait orang-orang 
yang suka merokok.
Guru meminta siswa untuk melakukan wawancara 
kepada orang yang merokok dan tidak merokok.
Guru meminta siswa untuk menanyakan kepada para 
narasumber terkait bagaimana pendapatnya mengenai 
rokok.
Guru meminta siswa menuliskannya ke dalam struktur 
teks diskusi, yaitu: isu, argumen yang mendukung, 
argumen menentang, dan simpulan seperti format 
sebelumnya.
Guru meminta siswa untuk menyampaikannya secara 
lisan dengan memperhatikan keefektifan berbicara.

Penutup Guru meminta siswa untuk menyimpulkan kegiatan - 
pembelajaran berdiskusi.
Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil - 
perenungannya tentang pembelajaran berdiskusi pada 
kotak lembaran yang telah tersedia (simpulannya 
berkaitan dengan sikap, pengetahuan yang telah 
diperoleh, dan keterampilan yang telah didapatkan 
selama pembelajaran berlangsung).
Guru mengajak semua siswa berdo’a menurut agama - 
dan keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 
kegiatan pembelajaran).

15 menit

G. sUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN
- Buku siswa: Pembelajaran keterampilan Berbicara 

Berbasis Pendekatan komunikatif untuk siswa 
kelas V sd (Bahan ajar Pembelajaran keterampilan 
Berbicara Berbasis Pendekatan komunikatif, 
Yogyakarta: unY, 2017).

- Buku siswa tema 1: Benda-Benda di Lingkungan 
Sekitar kelas V (Buku tematik terpadu kurikulum 
2013, Jakarta: kementerian Pendidikan dan 
kebudayaan, 2014).
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H. PENILAIAN HAsIL PEMBELAJARAN

 Penilaian Unjuk Kerja
 kompetensi yang dinilai:
 - keterampilan berbicara siswa

Rubrik Penilaian Keterampilan Berbicara:
No. Aspek Aspek yang Dinilai skor

1. kebahasaan

ucapan 25
tekanan 25
kosa kata/diksi 25
struktur kalimat 25

100

2. nonkebahasaan

kelancaran 25
sikap 25
Pengungkapan materi Berbicara 25
keberanian 25

100

 skor Penilaian:
No. Nilai Kuantitatif Kriteria
1. 80 – 100 sangat Baik
2. 66 – 79 Baik
3. 56 – 65 Cukup
4. 40 – 55 kurang

 Kriteria Keberhasilan:
 siswa dikatakan berhasil dalam pembelajaran 

jika memiliki nilai 75 dan pembelajaran dikatakan 
berhasil apabila 70% dari keseluruhan siswa 
mendapatkan nilai 75.
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mengetahui
kepala sekolah,

( ___________________ )
nIP 

Guru kelas V,

( ___________________ )
nIP 
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RENCANA PELAKsANAAN 
PEMBELAJARAN

(RPP)

satuan Pendidikan  : sd
kelas / semester  : V/1
Pembelajaran ke- : 3
alokasi Waktu  : 1 x Pertemuan (4 x 35 

menit)

A.  KOMPETENsI INTI (KI)
kI 1 : menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya. 
kI 2 : memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru. 

kI 3 : memahami pengetahuan faktual dan 
konseptual dengan cara mengamati dan 
mencoba [mendengar, melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan tuhan, dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
sekolah, dan tempat bermain.

kI 4 : menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual 
dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 
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yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia.

B. KOMPETENsI DAsAR (KD) & INDIKATOR

 Kompetensi Dasar (KD) :

 Bahasa Indonesia
3.1 menggali informasi dari teks laporan buku tentang 

makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, 
keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh 
kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman 
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 
memilih dan memilah kosakata baku

 Indikator:
 menjelaskan isi informasi tentang kehidupan 

manusia yang diperoleh melalui wawancara yang 
didasarkan pada keefektifan berbicara.

 Kompetensi Dasar (KD) :
4.1 mengamati, mengolah, dan menyajikan teks 

laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, 
kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, 
serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara 
mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 
dengan memilih dan memilah kosakata baku

 Indikator:
- menyajikan hasil laporan tentang kehidupan 

manusia yang diperoleh melalui wawancara yang 
didasarkan pada keefektifan berbicara.
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 IPA

 Kompetensi Dasar (KD) :
3.4 mengidentifikasi perubahan yang terjadi di alam, 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya 
alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap 
keseimbangan lingkungan sekitar.

 Indikator:
 mendeskripsikan sifat-sifat benda padat, cair, dan 

gas 

 Kompetensi Dasar (KD) :
4.7 menyajikan hasil laporan tentang permasalahan 

akibat terganggunya keseimbangan alam akibat 
ulah manusia, serta memprediksi apa yang akan 
terjadi jika permasalahan tersebut tidak diatasi 

 Indikator:
 menyajikan hasil laporan pengamatan perubahan 

wujud benda

 PJOK

 Kompetensi Dasar (KD) :
3.1 memahami konsep variasi dan kombinasi pola 

gerak dasar dalam berbagai permainan dan atau 
olahraga tradisional bola besar 

 Indikator:
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- menyebutkan cara melakukan berbagai 
keterampilan untuk mengambil posisi, mencetak 
angka, dan mengoper ke teman 

 Kompetensi Dasar (KD) :
4.1 mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak 

dasar yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai 
permainan dan atau olahraga tradisional bola 
besar.

 Indikator:
 menggunakan berbagai keterampilan untuk 

mengambil posisi, mencetak angka, dan mengoper 
ke teman.

 sBdP

 Kompetensi Dasar (KD) :
3.4 memahami prosedur dan langkah kerja dalam 

berkarya kreatif berdasarkan ciri khas daerah. 

 Indikator:
- mengenal jenis-jenis karya kerajinan dari berbagai 

daerah di nusantara 
- mengenal berbagai karakter topeng 

 Kompetensi Dasar (KD) :
4.4 membuat topeng dari berbagai media dengan 

menerapkan proporsi dan keseimbangan 

 Indikator:
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- melakukan studi pustaka tentang kerajinan dari 
berbagai daerah di Indonesia

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Bahasa Indonesia
- dengan memahami konteks dan teks bacaan, siswa 

menjelaskan isi informasi tentang makanan yang 
diperoleh melalui wawancara yang didasarkan 
pada keefektifan berbicara.

- dengan memahami hasil wawancara mengenai 
makanan, siswa menyajikannya secara lisan dengan 
memperhatikan keefektifan berbicara.

 IPA
- dengan melakukan percobaan untuk menguji 

perubahan wujud benda dengan sistematis dan 
penuh rasa ingin tahu, siswa dapat mengetahui dan 
menjelaskan wujud dan sifat benda serta perubahan 
wujudnya dengan pemikiran logis dengan cermat 
dan teliti.

- dengan melakukan percobaan secara mandiri, siswa 
dapat membuat laporan pengamatan sederhana 
secara sistematis dan komunikatif.

- siswa dapat mempresentasikan hasil laporan 
pengamatan dengan sikap percaya diri.

 PJOK
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- dengan memperhatikan teks siswa memahami 
pentingnya pemanasan sebelum memulai 
permainan atau olahraga inti dengan penuh sikap 
disiplin.

- dengan mempelajari teknik dasar bermain bola 
basket siswa terampil dalam mempraktekan teknik 
dasar bermain bola basket dengan benar dan 
sportif.

 sBdP
- dengan melakukan studi literatur, siswa dapat 

mengenal kerajinan khas topeng di daerah masing-
masing dan mencatat hasil penemuan mereka 
dengan sistematis, sikap bangga, dan mencintai 
karya seni sendiri

D. MATERI PEMBELAJARAN

 Bahasa Indonesia
 kehidupan manusia

 IPA
 sifat-sifat Benda

 PJOK
- Berbagai Permainan dan atau Olahraga tradisional 

Bola Besar

 sBdP
- kerajinan dari Berbagai daerah di Indonesia

E. PENDEKATAN & METODE PEMBELAJARAN
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- Pendekatan :  komunikatif
- metode : Permainan/simulasi, diskusi, 

tanya jawab, penugasan dan ceramah

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi

Waktu



120

Pendahuluan Guru memberikan salam dan •	
mengajak semua siswa berdo’a 
menurut agama dan keyakinan 
masing-masing.
Guru mengecek kesiapan diri •	
dengan mengisi lembar kehadiran 
dan memeriksa kerapian pakaian, 
posisi, dan tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.
Guru menginformasikan tema, •	
subtema, materi pokok, kompetensi 
inti, kompetensi dasar, indikator, dan 
tujuan pembelajaran.
Guru menciptakan persepsi positif •	
pada diri siswa tentang keterampilan 
berbicara.
Guru menjelaskan cara kerja kelompok •	
dan penyelesaian tugas belajar.
Guru memotivasi siswa untuk •	
memahami pembelajaran 
berwawancara.
Guru menyampaikan tahapan •	
kegiatan yang meliputi: mengenali 
konteks, menganalisis teks, 
menyusun teks secara bersama, 
menyampaikan teks berbicara secara 
lisan, mengevaluasi, dan merefleksi.
siswa dan guru bercurah pendapat •	
tentang materi yang akan 
dibelajarkan.
Guru mengajak siswa menyanyikan •	
lagu yang terkait dengan materi yang 
akan dipelajari dengan menggunakan 
media yang sesuai.
Guru memberikan kegiatan •	
permainan kepada siswa.
Guru dan siswa mengamati gambar •	
atau video yang disajikan berdasarkan 
tema yang dibelajarkan.
siswa diminta untuk merespon •	
gambar atau video yang disajikan 
berdasarkan tema yang dibelajarkan

15 menit
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Inti Mengenali konteks wawancara 
(building knowledge of the field)

Guru menyampaikan tujuan dan o 
latar belakang pembelajaran 
berwawancara.
Guru meminta siswa untuk o 
mengamati kehidupan sehari-
harinya terkait berbagai pertemuan 
atau agenda yang membahas 
suatu hal dengan mendatangkan 
narasumber yang ahli.
siswa diminta aktif merespon o 
berbagai pertanyaan yang berkaitan 
dengan wawancara dan manfaat 
wawancara di dalam kehidupan 
sehari-hari, terutama di lingkungan 
sekolah.
Guru menarik minat siswa o 
mempelajari teks wawancara dengan 
mengamati gambar terkait berbagai 
model kegiatan wawancara dalam 
kehidupan sehari-hari.

 

110 menit

Menganalisis teks wawancara 
(modelling of text)

Guru meminta siswa untuk o 
menjawab pertanyaan pada teks 
wawancara “Wawancara siswa 
dengan Pedagang Bakso”.
Guru meminta siswa untuk o 
mengamati struktur teks wawancara 
yang terdiri atas empat bagian, yaitu: 
judul, orientasi, isi, dan reorientasi.
Guru meminta siswa untuk o 
menentukan judul, orientasi, isi, 
dan reorientasi pada teks model 
wawancara.
Guru meminta siswa untuk o 
membandingkan jawabannya 
dengan yang telah ada.
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Guru meminta siswa untuk o 
memahami beberapa unsur 
kebahasaan yang terdapat dalam 
teks wawancara, antara lain: 
penggunaan tanda baca, kata ganti, 
kalimat langsung, dan kalimat tidak 
langsung.
Guru meminta siswa untuk o 
mengidentifikasi unsur kebahasaan 
yang ada di dalam teks model 
wawancara siswa dengan pedagang 
bakso.

Menyusun teks wawancara secara 
bersama (joint construction of text)

Guru meminta siswa untuk o 
membaca contoh teks wawancara 
dengan teliti.
Guru meminta siswa untuk o 
menyusun kembali dengan 
menyebutkan pokok-pokok teks 
wawancara dengan menggunakan 
tabel yang telah disediakan (tabel 
berisi judul, orientasi, isi, dan 
reorientasi).
Guru meminta siswa untuk o 
membuat teks wawancara antara 
siswa dengan narasumber. 
narasumbernya, antara lain: guru, 
kepala sekolah, pegawai sekolah, 
dan para pedagang di sekitar 
sekolah.
Guru meminta siswa untuk memilih o 
salah satu narasumber dari keempat 
narasumber tersebut berdasarkan 
kesepakatan kelompoknya. 
kelompok yang satu dengan 
yang lain diusahakan berbeda 
narasumbernya.
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Guru juga meminta siswa agar o 
sebelum melakukan wawancara 
untuk membuat terlebih dahulu 
daftar pertanyaan yang akan 
ditanyakan.
Guru meminta siswa untuk o 
memperhatikan struktur teks 
wawancara dalam menyusun teks 
wawancara. 

Melakukan wawancara dengan 
berbagai narasumber (independent 
construction of text)

Guru meminta siswa untuk o 
melakukan wawancara di depan 
kelas bersama teman kelompoknya 
berdasarkan teks wawancara yang 
telah dibuat.
Guru mengingatkan bahwa dalam o 
melakukan wawancara ini, salah 
satu dari anggota kelompok akan 
berperan sebagai narasumber 
seperti yang telah dilakukan 
dengan narasumber sebenarnya, 
yaitu: kepala sekolah, guru, pegawai 
sekolah, dan pedagang di sekitar 
sekolah.
Guru meminta siswa untuk o 
memperhatikan keefektifan 
berbicara, yaitu: ucapan, tekanan, 
kosakata/diksi, struktur kalimat, 
kelancaran, sikap, penguasaan 
materi, dan keberanian.
Guru meminta siswa untuk o 
menyimak dan mencatat isi 
wawancara yang disampaikan 
oleh kelompok yang maju 
berwawancara.
Guru mengarahkan siswa o 
menggunakan tabel yang telah 
disediakan (berisi pokok-pokok isi 
wawancara).
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Mengevaluasi (linking to related 
texts)

Guru meminta siswa untuk o 
melakukan wawancara dengan 
orang tuanya (ibu/bapak) terkait 
makanan yang disukai dan tidak 
disukai olehnya.
Guru meminta siswa untuk o 
memperhatikan struktur teks 
wawancara yang berupa judul, 
orientasi, isi, dan reorientasi 
atau mengikuti tabel yang telah 
disediakan.
Guru meminta siswa untuk o 
menyampaikannya secara lisan 
dengan memperhatikan keefektifan 
berbicara.

Penutup Guru meminta siswa untuk - 
menyimpulkan kegiatan 
pembelajaran berwawancara.
Guru meminta siswa untuk - 
menuliskan hasil perenungannya 
tentang pembelajaran 
berwawancara pada kotak 
lembaran yang telah tersedia 
(simpulannya berkaitan dengan 
sikap, pengetahuan yang telah 
diperoleh, dan keterampilan 
yang telah didapatkan selama 
pembelajaran berlangsung).
Guru mengajak semua siswa berdo’a - 
menurut agama dan keyakinan 
masing-masing (untuk mengakhiri 
kegiatan pembelajaran).

15 menit

G. sUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN
- Buku siswa: Pembelajaran keterampilan Berbicara 

Berbasis Pendekatan komunikatif untuk siswa 
kelas V sd (Bahan ajar Pembelajaran keterampilan 
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Berbicara Berbasis Pendekatan komunikatif, 
Yogyakarta: unY, 2017).

- Buku siswa tema 1: Benda-Benda di Lingkungan 
Sekitar kelas V (Buku tematik terpadu kurikulum 
2013, Jakarta: kementerian Pendidikan dan 
kebudayaan, 2014).

H. PENILAIAN HAsIL PEMBELAJARAN

 Penilaian Unjuk Kerja
 kompetensi yang dinilai:
 keterampilan berbicara siswa

 Rubrik Penilaian Keterampilan Berbicara:
No. Aspek Aspek yang Dinilai skor

1. kebahasaan

ucapan 25

tekanan 25

kosa kata/diksi 25

struktur kalimat 25

100

2. nonkebahasaan

kelancaran 25

sikap 25

Pengungkapan materi Berbicara 25

keberanian 25

100

 skor Penilaian:
No. Nilai Kuantitatif Kriteria
1. 80 – 100 sangat Baik
2. 66 – 79 Baik
3. 56 – 65 Cukup
4. 40 – 55 kurang
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 Kriteria Keberhasilan:
 siswa dikatakan berhasil dalam pembelajaran 

jika memiliki nilai 75 dan pembelajaran dikatakan 
berhasil apabila 70% dari keseluruhan siswa 
mendapatkan nilai 75.

mengetahui
kepala sekolah,

( ___________________ )
nIP 

Guru kelas V,

( ___________________ )
nIP 
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RENCANA PELAKsANAAN 
PEMBELAJARAN

(RPP)

satuan Pendidikan  : sD

Kelas / semester  : V/1

Pembelajaran Ke- : 4

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (4 x 35 menit)

A.  KOMPETENsI INTI (KI)
kI 1 : menerima, menghargai, dan menjalankan 

ajaran agama yang dianutnya. 
kI 2 : memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 
tetangga, dan guru. 

kI 3 : memahami pengetahuan faktual dan 
konseptual dengan cara mengamati dan 
mencoba [mendengar, melihat, membaca] 
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 
tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan, 
dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat 
bermain.

kI 4 : menyajikan pengetahuan faktual dan 
konseptual dalam bahasa yang jelas dan 
logis dan sistematis, dalam karya yang 
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estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia.

B. KOMPETENsI DAsAR (KD) & INDIKATOR

 Kompetensi Dasar (KD) :

 Bahasa Indonesia
3.1 menggali informasi dari teks laporan buku tentang 

makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, 
keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh 
kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman 
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 
memilih dan memilah kosakata baku

 Indikator:
- menjelaskan isi informasi tentang kesehatan 

manusia secara lisan melalui bercerita yang 
didasarkan pada keefektifan berbicara.

 Kompetensi Dasar (KD) :
4.1 mengamati, mengolah, dan menyajikan teks 

laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, 
kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, 
serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara 
mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 
dengan memilih dan memilah kosakata baku
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 Indikator:
- menyajikan hasil laporan mengenai kesehatan 

manusia dengan bercerita yang didasarkan pada 
keefektifan berbicara.

 IPA

 Kompetensi Dasar (KD) :
3.4 mengidentifikasi perubahan yang terjadi di alam, 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya 
alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap 
keseimbangan lingkungan sekitar.

 Indikator:
- mendeskripsikan sifat-sifat benda padat, cair, dan 

gas 

 Kompetensi Dasar (KD) :
4.7 menyajikan hasil laporan tentang permasalahan 

akibat terganggunya keseimbangan alam akibat 
ulah manusia, serta memprediksi apa yang akan 
terjadi jika permasalahan tersebut tidak diatasi 

 Indikator:
 menyajikan hasil laporan pengamatan perubahan 

wujud benda
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 PJOK

 Kompetensi Dasar (KD) :
3.1 memahami konsep variasi dan kombinasi pola 

gerak dasar dalam berbagai permainan dan atau 
olahraga tradisional bola besar 

 Indikator:
 menyebutkan cara melakukan berbagai 

keterampilan untuk mengambil posisi, mencetak 
angka, dan mengoper ke teman 

 Kompetensi Dasar (KD) :
4.1  mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak 

dasar yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai 
permainan dan atau olahraga tradisional bola 
besar.

 Indikator:
 menggunakan berbagai keterampilan untuk 

mengambil posisi, mencetak angka, dan mengoper 
ke teman.

 sBdP

 Kompetensi Dasar (KD) :
3.4  memahami prosedur dan langkah kerja dalam 

berkarya kreatif berdasarkan ciri khas daerah. 

 Indikator:
- mengenal jenis-jenis karya kerajinan dari berbagai 

daerah di nusantara 
- mengenal berbagai karakter topeng 
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 Kompetensi Dasar (KD) :
4.4  membuat topeng dari berbagai media dengan 

menerapkan proporsi dan keseimbangan 

 Indikator:
- melakukan studi pustaka tentang kerajinan dari 

berbagai daerah di Indonesia

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Bahasa Indonesia
- dengan memahami konteks dan teks bacaan, 

siswa menjelaskan isi informasi tentang kesehatan 
manusia dengan bercerita yang didasarkan pada 
keefektifan berbicara.

- dengan memahami hasil pengamatan mengenai 
kesehatan manusia, siswa bercerita dengan 
memperhatikan keefektifan berbicara.

 IPA
- dengan melakukan percobaan untuk menguji 

perubahan wujud benda dengan sistematis dan 
penuh rasa ingin tahu, siswa dapat mengetahui dan 
menjelaskan wujud dan sifat benda serta perubahan 
wujudnya dengan pemikiran logis dengan cermat 
dan teliti.

- dengan melakukan percobaan secara mandiri, siswa 
dapat membuat laporan pengamatan sederhana 
secara sistematis dan komunikatif.
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- siswa dapat mempresentasikan hasil laporan 
pengamatan dengan sikap percaya diri.

 PJOK
- dengan memperhatikan teks siswa memahami 

pentingnya pemanasan sebelum memulai 
permainan atau olahraga inti dengan penuh sikap 
disiplin.

- dengan mempelajari teknik dasar bermain bola 
basket siswa terampil dalam mempraktekan teknik 
dasar bermain bola basket dengan benar dan 
sportif.

 sBdP
 dengan melakukan studi literatur, siswa dapat 

mengenal kerajinan khas topeng di daerah masing-
masing dan mencatat hasil penemuan mereka 
dengan sistematis, sikap bangga, dan mencintai 
karya seni sendiri

D. MATERI PEMBELAJARAN

 Bahasa Indonesia
 kesehatan manusia

 IPA
 sifat-sifat Benda

 PJOK
 Berbagai Permainan dan atau Olahraga 

tradisional Bola Besar

 sBdP
 kerajinan dari Berbagai daerah di Indonesia
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E. PENDEKATAN & METODE PEMBELAJARAN

 Pendekatan : Komunikatif

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, 

     tanya jawab, penugasan dan ceramah

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi
Waktu
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Pen-
dahuluan

Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa •	
berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-
masing.
Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar •	
kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, 
dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran.
Guru menginformasikan tema, subtema, materi pokok, •	
kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 
tujuan pembelajaran.
Guru menciptakan persepsi positif pada diri siswa •	
tentang keterampilan berbicara.
Guru menjelaskan cara kerja kelompok dan penyelesaian •	
tugas belajar.
Guru memotivasi siswa untuk memahami pembelajaran •	
bercerita.
Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi: •	
mengenali konteks, menganalisis teks, menyusun teks 
secara bersama, menyampaikan teks berbicara secara 
lisan, mengevaluasi, dan merefleksi.
Siswa dan guru bercurah pendapat tentang materi •	
yang akan dibelajarkan.
Guru mengajak siswa menyanyikan lagu yang •	
terkait dengan materi yang akan dipelajari dengan 
menggunakan media yang sesuai.
Guru memberikan kegiatan permainan kepada siswa.•	
Guru dan siswa mengamati gambar atau video yang •	
disajikan berdasarkan tema yang dibelajarkan.
Siswa diminta untuk merespon gambar atau video yang •	
disajikan berdasarkan tema yang dibelajarkan

15 menit

Inti Mengenali konteks cerita (building knowledge of the field)
Guru meminta siswa untuk mengingat peristiwa-•	
peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupannya, baik 
peristiwa lucu, sedih, senang, takut, dan sebagainya.
Guru mengarahkan siswa untuk menjadikan •	
pengalaman tersebut sebagai guru terbaiknya. Malah, 
dapat juga dijadikan pelajaran bagi orang lain.
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Guru memancing siswa untuk bertanya hal-hal yang •	
berkaitan dengan cerita dan manfaat bercerita di 
dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan 
sekolah.
Guru juga membangun konteks dengan menarik minat •	
siswa mempelajari teks cerita bergambar yang terkait 
dengan kehidupan sehari-hari.

110 menit

Menganalisis teks cerita (modelling of text)
Guru menampilkan teks cerita berjudul, “Gara-gara •	
BAB di Celana.”
Guru meminta siswa untuk memahami isinya dengan •	
membaca secara teliti.
Guru meminta siswa untuk menjawab beberapa •	
pertanyaan tentang isi teks cerita. 
Guru menjelaskan struktur teks cerita, yang terdiri atas •	
tiga bagian, yaitu: orientasi, komplikasi, dan resolusi 
dengan jelas.
Guru meminta siswa untuk menemukan struktur teks •	
cerita yang ada di teks model yang berjudul, “Gara-gara 
BAB di Celana.”
Guru meminta siswa untuk memahami beberapa unsur •	
kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita, antara 
lain: kata kerja dan kata sifat.
Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi unsur •	
kebahasaan yang ada di dalam teks model cerita yang 
dimulai dari bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi.
Guru meminta siswa membuat kalimat menggunakan •	
kata kerja dan kata sifat yang telah diidentifikasinya 
pada teks model cerita.

Menyusun teks cerita secara bersama (joint construction of 
text

Guru meminta siswa untuk membaca model teks cerita •	
yang berjudul, “Gara-gara BAB di Celana.”
Guru meminta siswa untuk menyusun teks cerita •	
berdasarkan pengalamannya, antara lain: pengalaman 
yang menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, 
pengalaman tidak terlupakan, atau pengalaman yang 
terbaru.
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Guru juga meminta siswa agar dalam menyusun teks •	
cerita strukturnya yang tiga, yaitu: orientasi, komplikasi, 
dan resolusi harus ada.
Guru meminta siswa untuk menukarkan teks cerita yang •	
telah dibuat dengan teman kelompoknya untuk dibaca 
dan ditelaah berdasarkan kelengkapan struktur teks 
ceritanya, yaitu: orientasi, komplikasi, dan resolusi. 

Menyampaikan teks cerita secara lisan (independent 
construction of text)

Guru meminta siswa untuk bercerita tentang •	
pengalamannya yang telah dibuat di depan kelas.
Guru meminta siswa untuk menyampaikan teks •	
cerita yang telah dibuat di depan kelas dengan 
memperhatikan keefektifan berbicara, yaitu: ucapan, 
tekanan, kosakata/diksi, struktur kalimat, kelancaran, 
sikap, penguasaan materi cerita, dan keberanian.
Guru meminta siswa untuk menyimak dan mencatat •	
isi cerita yang disampaikan oleh temannya yang maju 
bercerita.
Guru mengarahkan siswa menggunakan tabel yang •	
telah disediakan (berisi pokok-pokok isi cerita).

Mengevaluasi (linking to related texts)
Guru meminta siswa untuk menonton sebuah cerita di •	
televisi atau di youtube yang sesuai dengan umur.
Guru meminta siswa untuk bertanya terlebih dahulu •	
kepada orang tuanya terkait cerita yang cocok 
untuknya.
Guru menugaskan siswa untuk mencatat cerita yang •	
ditonton berdasarkan struktur teks ceritanya dengan 
format yang telah disediakan.
Guru meminta siswa untuk menceritakannya secara •	
lisan dengan memperhatikan keefektifan berbicara.
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Penutup Guru meminta siswa untuk menyimpulkan kegiatan - 
pembelajaran bercerita.
Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil - 
perenungannya tentang pembelajaran bercerita pada 
kotak lembaran yang telah tersedia (simpulannya 
berkaitan dengan sikap, pengetahuan yang telah 
diperoleh, dan keterampilan yang telah didapatkan 
selama pembelajaran berlangsung).
Guru mengajak semua siswa berdo’a menurut agama - 
dan keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 
kegiatan pembelajaran).

15 menit

G. sUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN
- Buku siswa: Pembelajaran keterampilan Berbicara 

Berbasis Pendekatan komunikatif untuk siswa 
kelas V sd (Bahan ajar Pembelajaran keterampilan 
Berbicara Berbasis Pendekatan komunikatif, 
Yogyakarta: unY, 2017).

- Buku siswa tema 1: Benda-Benda di Lingkungan 
Sekitar kelas V (Buku tematik terpadu kurikulum 
2013, Jakarta: kementerian Pendidikan dan 
kebudayaan, 2014).

H. PENILAIAN HAsIL PEMBELAJARAN

 Penilaian Unjuk Kerja
 kompetensi yang dinilai:

 keterampilan berbicara siswa
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 Rubrik Penilaian Keterampilan Berbicara:
No. Aspek Aspek yang Dinilai skor

1. kebahasaan

ucapan 25
tekanan 25
kosa kata/diksi 25
struktur kalimat 25

100

2. nonkebahasaan

kelancaran 25
sikap 25
Pengungkapan materi Berbicara 25
keberanian 25

100

 skor Penilaian:
No. Nilai Kuantitatif Kriteria
1. 80 – 100 sangat Baik
2. 66 – 79 Baik
3. 56 – 65 Cukup
4. 40 – 55 kurang

 Kriteria Keberhasilan:
 siswa dikatakan berhasil dalam pembelajaran 

jika memiliki nilai 75 dan pembelajaran dikatakan 
berhasil apabila 70% dari keseluruhan siswa 
mendapatkan nilai 75.

mengetahui
kepala sekolah,

( ___________________ )
nIP 

Guru kelas V,

( ___________________ )
nIP 


