
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Mata Pelajaran         :  BAHASA INDONESIA 
SMP/MTs      :  SMP …………………. 
Kelas / Semester        :  VIII / 1 
Standar Kompetensi  :  Menulis 

Standar Kompetensi  :  4.  Mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan, surat dinas,     
           dan petunjuk 

Kompetensi Dasar  :  4.2  Menulis surat dinas berkenaan dengan kegiatan sekolah dengan  
      sistematika yang tepat dan bahasa yang baku 
Indikator  :  1.  Siswa dapat menentukan sistematika surat dinas 
       2.  Siswa dapat menulis surat dinas dengan bahasa baku 
     3.  Siswa dapat menyunting surat dinas 
Alokasi Waktu             :  2 x 40 menit  (1 x Pertemuan) 
 
A. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat menentukan sistematika surat dinas 
2. Siswa dapat menulis surat dinas dengan bahasa baku  
3. Siswa dapat dapat menyunting surat dinas berdasarkan sistematika dan bahasa baku 
 

B. Materi Pokok 
1. Menulis surat dinas  

 
C. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 
2. Tanya jawab 
3. Diskusi 
4. Penugasan 

 
D. Kegiatan Pembelajaran 
 

Pertemuan Kegiatan Waktu 

Ke-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendahuluan 
1) Guru mengondisikan kelas. 
2) Apersepsi; mengulang sekilas mengenai pembelajaran 

terdahulu dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan. 
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dengan 

menggunakan laptop (LCD). 
 
Kegiatan Inti                       
1) Guru memberikan gambaran materi pembelajaran dengan 

dengan power point menggunakan laptop (LCD) 
2) Guru menampilkan contoh surat dinas dengan menggunakan 

laptop (LCD) 
3) Tanya jawab tentang surat dinas; tanya jawab diarahkan pada 

sistematika surat dinas 
4) Siswa menemukan sistematika surat dinas 
5) Siswa menuliskan ciri-ciri sistematika surat dinas di papan tulis 
6) Guru mengarahkan siswa kepada bahasa baku dalam surat 

dinas 
7) Tanya jawab tentang bahasa baku dalam surat dinas 
8) Guru memberikan tugas kepada siswa yakni menulis surat dinas 

berkenaan dengan kegiatan sekolah berdasarkan sistematika 
dan bahasa yang baku 

9) Siswa menempelkan hasil diskusinya di depan kelas 
10) Siswa membacakan hasil surat yang telah dibuat oleh 

kelompoknya 
11) Guru memberikan tugas kepada siswa yakni menyunting surat 

dinas yang sudah dibuat teman berdasarkan sistematika dan 
bahasa yang baku 

12) Guru dan siswa menyepakati rubrik penilaian 

10 menit 
 
 
 
 
 

35 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13) Secara kelompok siswa menyunting surat dinas yang sudah 
dibuat teman berasarkan sistematika dan bahasa baku dengan 
rubrik penilaian yang sudah disepakati bersama  

14) Masing-masing kelompok menyampaikan hasil penyuntingannya  
15) Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran 

 
Penutup 
1. Guru dan siswa melakukan refleksi 
2. Guru memberikan arahan kepada siswa 
3. Guru memberikan tugas PR kepada siswa 
4. Guru menutup pembelajaran 

 

 
 
 
 
 
 

5 menit 
 
 

 
E.    Alat/Sumber   

1.    Alat / media pembelajaran 
1. Papan tulis 
2. Lembaran contoh surat dinas 
3. LKS 
4. Laptop dan LCD 

    
2.    Sumber  

1.    Buku Bahasa dan Sastra Indonesia kelas VIII, pengarang Nurhadi dkk.    terbitan Erlangga, 
halaman 10 

2. Aktif Berbahasa Indonesia untuk SMP kelas VIII , pengarang Yulianti. S dkk.  terbitan Pusat 
Perbukuan Depdiknas, halaman 12 

3. Membuka Jendela Ilmu Pengetahuan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas VIII, pengarang Dwi 
Hariningsih dkk.  terbitan Pusat Perbukuan Depdiknas, halaman 39 

4. LKS 
 
F. Penilaian  
Teknik   :  tes unjuk kerja 
Bentuk   :  tes tertulis berupa uji petik kerja produk 
         
Soal / Instrumen 1 :  
1. Tentukan sistematika surat dinas!  

Kunci soal :  
Sistematika surat dinas adalah sebagai berikut. 
1. Kop (kepala surat). 
2. Tanggal surat 
3. No, perihal, lampiran 
4. Alamat surat 
5. Pembuka surat 
6. Isi surat 
7. Penutup surat 
8. Nama pengirim 
9. Tanda tangan pengirim 
10. Tembusan 
 

Rubrik Penilaian 

   Pedoman Penskoran:  

Kegiatan Siswa Skor 
Skor 

maksimal 

Siswa dapat menuliskan  9 – 10  bagian secara runtut 5 5 

Siswa dapat menuliskan  7  – 8  bagian secara runtut 4  

Siswa dapat menuliskan  5 – 6 bagian secara runtut 3  

Siswa dapat menuliskan  3 – 4  bagian secara runtut 2  

Siswa dapat menuliskan  1 – 2  bagian secara runtut 1  

Siswa tidak dapat menuliskan  apa-apa 0  

 



 

Soal / Instrumen 2 :  
2. Tulislah sebuah surat dinas yang berkaitan dengan kegiatan sekolah dengan sistematika yang tepat dan 

bahasa yang baku!  
Kunci soal :  
Jawaban disesuaikan dengan rubrik penilaian oleh guru bidang studi 

  
Rubrik Penilaian 

   Pedoman Penskoran:  

Kegiatan Siswa Skor 
Skor 

maksimal 

Siswa dapat menulis surat dinas dengan sitematika yang 

benar, dan semua kata-katanya baku 
10 10 

Siswa dapat menulis surat dinas dengan sitematika yang 
benar, dan terdapat 1 – 2 kata yang tidak baku 

8  

Siswa dapat menulis surat dinas dengan sitematika yang 
benar, dan terdapat 3 – 4 kata tidak baku 

6  

Siswa dapat menulis surat dinas dengan sitematika yang 
benar, dan terdapat 5 – 6 kata tidak baku  

4  

Siswa dapat menulis surat dinas dengan sitematika yang 
benar, dan terdapat lebih dari  6 kata yang tidak baku 

2  

Siswa dapat menulis surat dinas dengan sitematika yang 
tidak benar, dan terdapat lebih dari  6 kata yang tidak 
baku 

1  

 

Soal / Instrumen 3 
Suntinglah surat dinas yang telah ditulis oleh temanmu berdasarkan sistematika dan bahasa baku! 
Kunci soal :   diserahkan kepada guru mata pelajaran sesuai dengan rubrik yang telah dibuat 

 

Rubrik Penilaian 

   Pedoman Penskoran:  

Kegiatan Siswa Skor 
Skor 

maksimal 

Siswa dapat memperbaiki  lebih dari 5 kesalahan secara 

benar   
4 4 

Siswa dapat memperbaiki  4 – 5  kesalahan secara 
benar   

3  

Siswa dapat memperbaiki  2 - 3 kesalahan secara benar   2  

Siswa dapat memperbaiki  1 – 2  kesalahan secara 
benar   

1  

Siswa tidak dapat memperbaiki  kesalahan secara benar   0  

Skor maksimal : 
No. 1)  = 5,   No 2) = 10    No.  3)  = 4.   Jumlah  skor maksimal  = 19 
Saat siswa melaksanakan perintah soal nomor 3, siswa harus sudah melaksanakan soal no. 1 dan 2 
Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 adalah sebagai berikut : 
       Skor perolehan 
Nilai akhir     ----------------------------   x skor ideal (100)  =    .... 
    Skor maksimum  (22) 
 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) KD ini  =  68 
Jika siswa dapat memperoleh skor 13  maka,     (13  /  19)   x 100  =  68 
siswa tersebut sudah TUNTAS 
      
     Way Tenong, 01 Nopember  2008 

Mengetahui                  Guru Mata Pelajaran, 
            Kepala Sekolah  
 



 

 
 
              
 

 

 


