
RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN  

RPP 
 

 

Topik/Kegiatan  : Memahami isi bacaan 

Kompetensi Dasar  : Mengidentifikasi ide bacaan dari berbagai  sumber 

Standar Kompetensi       : Memahami berbagai teks bacaan dengan teknik membaca 

pemahaman 

Bidang Studi   : Bahasa Indonesia 

Kelas   : V SDLB (Tunarungu)   

 
 

 

A. Tujuan 

1. Melatih siswa menyusun pertanyaan soal esai dan jawabannya dari suatu bacaan 

2. Melatih siswa memahami isi dan ide pokok dalam setiap paragraf pada teks bacaan. 

 

B. Media 

Teks bacaan dari berbagai macam sumber seperti: surat kabar, buku, majalah dan internet. 
 

C. Skenario Pembelajaran 
 

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN INSTRUMEN 

1. Guru mendesain formasi kelas berbentuk U  

2. Guru memberikan teks bacaan berjudul “Guru 

Inspiratif”  dan siswa langsung membacanya.  

 

3. Secara mandiri,  siswa melakukan tahap prediksi yaitu 

dengan membuat pertanyaan esai yang mungkin 

muncul dalam bacaan. 

- Pertanyaan esai 

- Jawaban pertanyaan 

4. Secara kelompok, siswa melakukan tahap kedua 

dengan mengorganisasikan informasi-informasi 

penting dan ide pokok ke dalam kerangka bacaan 

berupa mind map  yang dilengkapi jawaban dari 

pertanyaan. 

- Kerangka bacaan  

- Jawaban pertanyaan 

5. Siswa melakukan latihan dengan mempresentasikan 

hasil pembuatan out line secara lisan di depan kelas 

dan siswa lain memberikan koreksi terhadap 

pemahaman dan penampilan temannya. 

- Kerangka bacaan  

- Kemampuan lisan  

- Diskusi 

6. Siswa melakukan tahap mempraktikkan yaitu dengan 

menuliskan kembali pemahaman mereka terhadap 

bacaan dalam bentuk tabel yang meliputi (kata kunci, 

kalimat, dan penjelasan dengan bahasanya sendiri) 

- Kemampuan tertulis 

7. Masing-masing siswa melakukan evaluasi 

kemampuan diri dengan mengisi lembar cheklist 

untuk mengontrol kelengkapan, akurasi dan 

kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban yang 

mereka buat. 

- Evaluasi diri 

metakognisi 



8. Tes pemahaman membaca - Tes pemahaman  

 

 

 

D. Metode 

 Inkuiri (menggali ide atau pengalaman yang dimiliki siswa) 

 Diskusi (cooperative learning) 
 

E. Penilaian 

 Penilaian Proses 

Keseriusan dalam mengerjakan tugas, presentasi, menanggapi hasil presentasi 

temannya, memberikan jawaban dan gagasan dengan tepat, keaktifan dan motivasi 

dalam pembelajaran. 

 Penilaian hasil 

- Kemampuan menyusun pertanyaan esai dan jawabannya 

- Kemampuan menyusun mind mapping/ peta konsep 

- Kemampuan menyusun table kata kunci, kalimat dan penjelasannya 

- Tes kemampuan membaca 
 

F. Evaluasi 

Soal esai membaca pemahaman yang berkaitan dengan teks bacaan. 

1. Apakah ide pokok bacaan tersebut! 

2. Sebutkan dan jelaskan ide-ide penjelas yang ada dalam bacaan tersebut! klasifikasikan 

ide-ide tersebut! 

3. Jelaskan perbedaan antar guru kurikulum dan guru inspiratif! manakah  yang lebih 

baik menurut Anda? 

4. Bagaimana pendapat Anda, terhadap tindakan yang dilakukan  Erin Gruwell dalam 

mengajar pada bacaan di atas?   

5. Berikan tanggapan Anda terhadap penulis bacaan! (bisa dari watak, pribadi penulis, 

maupun motif penulis) 

 

 

Lampirkan 

1. Bahan dan Materi Pembelajaran 

2. Soal dan kunci jawaban 
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