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APPENDIXS 

 

01. Table of Pre-Test  

Complete the following conversation using should/must, after that practice 

in front of class ! 

  (in front of market) 

- Aldo  : Hy Sisca, what are you doing? 

- Sisca  : Hy Aldo. Iam waiting my sister. How about you? 

- Aldo  : I bought some vegetables for my mother.  

- Sisca  : Aldo, why you don’t came to school yesterday? 

- Aldo  : I got Stomachache Sisca,  

- Sisca  : Oh so bad, you (1.........) see a doctor Aldo. 

- Aldo  : Yes sisca, i already see a doctor today. 

- Sisca  : Ald, you (2......) write an English homework from 

Mr.Qoyyum. Tomorrow you (3..........) submit it on heis desk. 

- Aldo  : Thankyou Sisca,  oh yaa i (4...........) go home now, beause 

my mother waiting for me. 

- Sisca  : Ohh it’s okay Aldo, me too. I (5.......) go to searh my 

sister. 

- Aldo  : Bye Sisca... 

- Sisca  : Take care Aldo. 

 

Key  answer : 

1. Must 2. Should  3. Must  4. Must  5. Should  

02. Table of Post-Test  

 Choose one of the following pictures and discuss with your group! 
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1. Lesson Plan Control Class 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 3.3) 

 

Sekolah    : MTs. Darul Ulum  

Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris 

Kelas/Semester              : VIII D/ 1  

Materi Pokok  :  Keharusan, larangan dan himbauan (Must / 

Should) 

Alokasi  Waktu  : 8 JP  ( 3 tatap muka ) 

 

A. Kompetensi Inti (KI)  

1. Menghargai dan menghayati  ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan  sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan  kejadian tampak mata. 

4. Mengolah,  menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai,  memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori.  

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

3.3. Menerapkan fungsi social, struktur teks dan unsur kebahasaan teks 

interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi 

dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan, sesuai 

dengan konteks penggunaannya. (perhatikan unsur kebahasaan must, 

should)   
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Indikator:   

 Siswa dapat menerapkan teks interaksi transaksional baik lisan maupun 

tulis untuk memberi  dan meminta informasi terkait keharusan, larangan 

dan himbauan. 

 

4.3.Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat yang 

melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, 

larangan, dan himbauan dengan  struktur teks, dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 

Indikator:   

Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk memberi  dan 

meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan dengan 

struktur teks,dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. 

 

C.  Tujuan Pembelajaran  

- Siswa terampil menerapkan teks lisan dan tulis untuk memberi dan 

meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan. 

- Siswa dapat menyusun teks secara lisan maupun tulis untuk meminta 

dan memberi informasi terkait keharusan, larangan dan himbauan. 

 

D.  Materi Pembelajaran  

 Fungsi sosial 

- Menyuruh, melarang, dan  menghimbau. 

- Struktur teks  

- Memulai 

- Menanggapi (diharapkan/di luar dugaan) 

 Unsur kebahasaan 

- Ungkapan keharusan, larangan, himbauan dengan modalmust, (don’t) 

have to..., should. 

- Nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, 

dsb. 
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- Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan 

 Topik 

- Interaksi antara siswa dan guru di dalam dan di luar kelas yang melibatkan 

keharusan, larangan, himbauan yang dapat menumbuhkan perilaku yang 

termuat di K 

Materi Remidial  

- Siswa membuat kalimat tentang keharusan dan larangan 

Materi Pengayaan 

- Membuat dialog tentang rules dan obligation yang ada di sekolah. 

E. Metode Pembelajaran  

- Scientific Approach 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1.  Media  : Gambar  

2.  Alat/Bahan  : Laptop, papan tulis,  

3.  Sumber Belajar : Buku  “When English Rings a Bell, SMP/MTs 

kelas VIII” 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

PERTEMUAN KE -1 

a.  Pendahuluan/Kegiatan Awal  (10 menit) 

1. Greeting ; tanya jawab berbagai hal terkait kondisi siswa  

   “Hello, good morning everybody. How’s life ?”..... etc 

   “OK,  I’ll call the roll and please say : PRESENT to confirm your 

presence”…. etc. 

2. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-

masing dipimpin oleh salah satu siswa 

3. Memberikan motivasi dan apersepsi. 

4. Guru mengajukan tentang kaitan antara pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

5. Menginformasikan tujuan pembelajaran. 
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b. Kegiatan Inti  (60 menit)        

 Mengamati 

 Siswa mengamati judul chapter III “ We know what to do 

 Siswa memperhatikan gambar dan membahas suasana yang 

di gambarkan. 

 Guru memberi pertanyaan yang menjembatani atau 

mengantarkan siswa pada pemahaman fungsi sosial materi 

yang akan dipelajari. 

 Guru membacakan tujuan pembelajaran, siswa menirukan 

ucapan guru 

 Guru memberikan contoh bagaimana cara membaca 

nasehat-nasehat guru  dengan intonasi dan tekanan kata 

yang baik dan benar. 

 Menanya 

 Guru meminta peserta didik untuk membaca dan 

mengulangi nasehat-nasehat yang telah di baca oleh guru 

 Guru memberikan stimulus pada siswa dengan pertanyaan 

yang mengarah pada nasehat nasehat tersebut..  

“Are you ready using more English now? … What should 

you do?   What does the sentence mean?.... etc.” 

 Siswa membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarah 

pada nasehat nasehat guru  tersebut. 

 Dengan bimbingan guru, siswa mempertanyakan makna 

dan fungsi sosial ungkapan-ungkapan tersebut. 

  c.  Penutup  (10 menit)  

    1. Guru menanyakan kesulitan siswa. 

   2. Guru menyimpulkan materi pembelajaran 
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3. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan beberapa tugas 

untuk di rumah. 

      OK  guys…  let’s make a summary of our activity today .For 

next meeting,   please be  

     sure that you have done the exercises I’ve given to you about 

…..  

PERTEMUAN KE -2 

a.  Pendahuluan/Kegiatan Awal  (10 menit) 

1. Greeting ; tanya jawab berbagai hal terkait kondisi siswa  

   “Hello, good morning everybody. How’s life ?”..... etc 

   “OK,  I’ll call the roll and please say : PRESENT to confirm your 

presence”…. etc. 

2. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-

masing dipimpin oleh salah satu siswa 

3. Tanya jawab ringan untuk menuju materi 

 OK class, do you remember what we had done in our previous 

meeting? … Well, Andi (example), please, switch on the lamp! 

Thank you… etc. 

4. Memberikan motivasi dan apersepsi \ 

5. Menginformasikan tujuan pembelajaran. 

 

b. Kegiatan Inti (60 menit)       

 Mengumpulkan Informasi 

 Peserta didik diminta untuk mencari makna dari nasehat-

nasehat tersebut beserta struktur teks dan fungsi sosial dari 

kalimat-kalimat suggestion tersebut. 

  Mengasosiasi. 

 Peserta didik beserta kelompoknya mendiskusikan nasehat 

yang diberikan sesuai dengan situasi yang ada. 

 Peserta didik meminta bantuan guru bila memerlukannya. 
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 Mengomunikasikan 

 Setiap kelompok mempresentasikan jawaban terhadap  

nasehat-nasehat yang diberikan melalui wakil kelompok.  

 Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan 

(isi, fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan teks) dari 

kelompok lain dan guru. 

c.  Penutup  (10 menit)       

   1. Guru menanyakan kesulitan siswa. 

2.  Guru menyimpulkan materi pembelajaran 

 3. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan beberapa 

tugas untuk di rumah. 

OK  guys…  let’s make a summary of our activity today 

.For next meeting,   please be sure     that you have done 

the exercises I’ve given to you about …..  

PERTEMUAN KE – 3 

a.  Pendahuluan/Kegiatan Awal  (10 menit)    

1. Greeting ; tanya jawab berbagai hal terkait kondisi siswa  

   “Hello, good morning everybody. How’s life ?”..... etc 

   “OK,  I’ll call the roll and please say : PRESENT to confirm 

your presence”…. etc. 

2. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-

masing dipimpin oleh salah satu siswa 

3. Tanya jawab ringan untuk menuju materi 

       OK class, do you remember what we had done in our 

previous meeting?  

4. Memberikan motivasi dan apersepsi \ 

5.  Menginformasikan tujuan pembelajaran  
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b. Kegiatan Inti (60 menit) 

 Mengumpulkan Informasi 

 Peserta didik diminta untuk mencari makna dari rules dan 

obligation tersebut beserta struktur teks dan fungsi sosial 

dari kalimat-kalimat yang ada di teks. 

  Mengasosiasi. 

 Peserta didik beserta kelompoknya mendiskusikan rules 

dan keharusan yang ada di teks dengan yang ada di sekolah. 

 Peserta didik meminta bantuan guru bila memerlukannya. 

 Mengomunikasikan 

 Setiap kelompok mempresentasikan jawaban yang 

diberikan melalui wakil kelompok.  

 Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan 

(isi, fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan teks) dari 

kelompok lain dan guru. 

c.  Penutup  (10 menit) 

   1. Guru menanyakan kesulitan siswa. 

2. Guru menyimpulkan materi pembelajaran 

3. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan beberapa tugas 

untuk di rumah. 

OK  guys…  let’s make a summary of our activity today 

.For next meeting,   please be sure     that you have done 

the exercises I’ve given to you about.. 
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H. Penilaian  

     Rubrik Penilaian :     

         Nama Siswa: ________    Kelas: _____ 

No. Aspek Yang Dinilai Nilai 

  1 2 3 4 5 

1. Fluency       

2. Pronunciation and accent       

3. Vocabulary      

4. Grammar      

5. Detail       

       

Jumlah      

Skor Maksimum 25 

  

Score : 

5 = excellent 

4 = Smooth and fluid  

3 = Relatively smooth 

2 = Very soft 

1 = Difficult to perceive continuity in speech, inaudible 

If a students gets a score of 25 can be determined "very competent". So 

sfter that, depend on the number of acquisition scores. 

Score = 25 x 4  

Mengesahkan               Pecangaan, 12 September 2018 

Kepala Sekolah,     Guru Mata Pelajaran, 

 

A.Taufiq, S.Pd., M.Pd.I.                Siti Hajar 
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4.Lesson Plan Experiment Class 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 3.3) 

 

Sekolah    : MTs. Darul Ulum  

Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris 

Kelas/Semester              : VIII G/ 1  

Materi Pokok  :  Keharusan, larangan dan himbauan (Must / 

Should) 

Alokasi  Waktu  : 8 JP  ( 3 tatap muka ) 

 

A. Kompetensi Inti (KI)  

5. Menghargai dan menghayati  ajaran agama yang dianutnya. 

6. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi,        gotong royong), santun, percaya diri,  dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan  sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

7. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan  kejadian tampak mata. 

8. Mengolah,  menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai,  memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori.  

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

3.3. Menerapkan fungsi social, struktur teks dan unsur kebahasaan teks 

interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi 

dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan, sesuai 

dengan konteks penggunaannya. (perhatikan unsur kebahasaan must, 

should)   

Indikator:   

 Siswa dapat menerapkan teks interaksi transaksional baik lisan maupun 

tulis untuk memberi  dan meminta informasi terkait keharusan, larangan 

dan himbauan. 



52 

 
 

 

8.3.Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat yang 

melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, 

larangan, dan himbauan dengan  struktur teks, dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 

Indikator:   

Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk memberi  dan 

meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan dengan 

struktur teks,dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. 

C.  Tujuan Pembelajaran  

- Siswa terampil menerapkan teks lisan dan tulis untuk memberi dan 

meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan. 

- Siswa dapat menyusun teks secara lisan maupun tulis untuk meminta 

dan memberi informasi terkait keharusan, larangan dan himbauan. 

D.  Materi Pembelajaran  

 Fungsi sosial 

Menyuruh, melarang, dan  menghimbau. 

 Struktur teks 

- Memulai 

- Menanggapi (diharapkan/di luar dugaan) 

 Unsur kebahasaan 

- Ungkapan keharusan, larangan, himbauan dengan modalmust, (don’t) have 

to..., should, 

- Nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, 

dsb. 

- Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan 

 Topik 

Interaksi antara siswa dan guru di dalam dan di luar kelas yang melibatkan 

keharusan, larangan, himbauan yang dapat menumbuhkan perilaku yang 

termuat di K 

Materi Remidial  

- Siswa membuat kalimat tentang keharusan dan larangan 
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Materi Pengayaan 

- Membuat dialog tentang rules dan obligation yang ada di sekolah. 

E. Metode Pembelajaran  

Number Head Together Technique  

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1.  Media  : Gambar  

2.  Alat/Bahan  : Laptop, papan tulis,  

3.  Sumber Belajar : Buku : When English Rings a Bell, 

SMP/MTs kelas VIII 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

PERTEMUAN KE -1 

a.  Pendahuluan/Kegiatan Awal  (10 menit) 

- Greeting ; tanya jawab berbagai hal terkait kondisi siswa  

   “Hello, good morning everybody. How’s life ?”..... etc 

   “OK,  I’ll call the roll and please say : PRESENT to confirm your 

presence”…. etc.  

- Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing 

dipimpin oleh salah satu siswa. 

- Memberikan motivasi dan apersepsi.  

- Guru mengajukan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari.  

- Menginformasikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti  (60 menit) 

 Mengamati 

 Siswa mengamati judul chapter III “ We know what to do 

 Siswa memperhatikan gambar dan membahas suasana yang di 

gambarkan. 

 Guru memberi pertanyaan yang menjembatani atau mengantarkan 

siswa pada pemahaman fungsi sosial materi yang akan dipelajari. 

 Guru membacakan tujuan pembelajaran, siswa menirukan ucapan 

guru. 
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 Guru memberikan contoh bagaimana cara membaca nasehat-

nasehat guru  dengan intonasi dan tekanan kata yang baik dan 

benar. 

 Menanya 

 Guru meminta peserta didik untuk membaca dan mengulangi 

nasehat-nasehat yang telah di baca oleh guru 

 Guru memberikan stimulus pada siswa dengan pertanyaan yang 

mengarah pada nasehat nasehat tersebut..  

“Are you ready using more English now? … What should you do?   

What does the sentence mean?.... etc.” 

 Guru meminta siswa untuk membuat empat kelompok besar 

untuk mendiskusikan materi. 

 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru secara 

berkelompok. 

 Siswa membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada 

nasehat nasehat guru  tersebut. 

 Dengan bimbingan guru, siswa mempertanyakan makna dan 

fungsi sosial ungkapan-ungkapan tersebut. 

  c.  Penutup  (10 menit)  

    1. Guru menanyakan kesulitan siswa. 

   2. Guru menyimpulkan materi pembelajaran 

 3. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan beberapa tugas 

untuk di rumah. 

      OK  guys…  let’s make a summary of our activity today .For 

next meeting,   please be  

     sure that you have done the exercises I’ve given to you about 

….. 

  



55 

 
 

PERTEMUAN KE -2 

a.  Pendahuluan/Kegiatan Awal  (10 menit) 

1. Greeting ; tanya jawab berbagai hal terkait kondisi siswa  

   “Hello, good morning everybody. How’s life ?”..... etc 

   “OK,  I’ll call the roll and please say : PRESENT to confirm your 

presence”…. etc. 

2. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-

masing dipimpin oleh salah satu siswa.  

3. Tanya jawab ringan untuk menuju materi 

 OK class, do you remember what we had done in our previous 

meeting? … Well, Andi (example), please, switch on the lamp! 

Thank you… etc.  

4. Memberikan motivasi dan apersepsi.  

5. Menginformasikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti (60 menit)       

 Mengumpulkan Informasi 

 Peserta didik diminta untuk mencari makna dari nasehat-

nasehat tersebut beserta struktur teks dan fungsi sosial dari 

kalimat-kalimat suggestion tersebut. 

  Mengasosiasi. 

 Peserta didik membentuk 4 kelompok besar (satu kelompok 

6 anak). 

 Peserta didik beserta kelompoknya mendiskusikan nasehat 

yang diberikan sesuai dengan situasi yang ada. 

 Peserta didik meminta bantuan guru bila memerlukannya. 

 Mengomunikasikan 

 Setiap kelompok mempresentasikan jawaban terhadap  

nasehat-nasehat yang diberikan melalui wakil kelompok.  

 Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan 

(isi, fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan teks) dari 

kelompok lain dan guru. 
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c.  Penutup  (10 menit) 

   1. Guru menanyakan kesulitan siswa. 

2.  Guru menyimpulkan materi pembelajaran 

 3. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan beberapa 

tugas untuk di rumah. 

OK  guys…  let’s make a summary of our activity today 

.For next meeting,   please be sure     that you have done 

the exercises I’ve given to you about …..  

PERTEMUAN KE – 3 

a.  Pendahuluan/Kegiatan Awal  (10 menit)  

1) Greeting: tanya jawab berbagai hal terkait kondisi siswa  

   “Hello, good morning everybody. How’s life ?”..... etc 

   “OK,  I’ll call the roll and please say : PRESENT to confirm 

your presence”…. Etc.  

2) Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-

masing dipimpin oleh salah satu siswa 

3) Tanya jawab ringan untuk menuju materi 

       OK class, do you remember what we had done in our 

previous meeting?  

4) Memberikan motivasi dan apersepsi. 

5)  Menginformasikan tujuan pembelajaran  

b. Kegiatan Inti (60 menit) 

 Mengumpulkan Informasi 

 Peserta didik diminta untuk mencari makna dari rules dan 

obligation tersebut beserta struktur teks dan fungsi sosial 

dari kalimat-kalimat yang ada di teks. 

  Mengasosiasi. 

 Peserta didik membentuk 4 kelompok besar (satu kelompok 

6 anak) 

 Peserta didik beserta kelompoknya mendiskusikan rules 

dan keharusan yang ada di teks dengan yang ada di sekolah. 

 Peserta didik meminta bantuan guru bila memerlukannya. 
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 Mengomunikasikan 

 Setiap kelompok mempresentasikan jawaban yang 

diberikan melalui wakil kelompok.  

 Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan 

(isi, fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan teks) dari 

kelompok lain dan guru. 

c.  Penutup  (10 menit) 

   1. Guru menanyakan kesulitan siswa. 

2. Guru menyimpulkan materi pembelajaran 

3. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan beberapa tugas 

untuk di rumah. 

OK  guys…  let’s make a summary of our activity today 

.For next meeting,   please be sure     that you have done 

the exercises I’ve given to you about.. 

 

H. Penilaian  

     Rubrik Penilaian :     

         Nama Siswa: ________    Kelas: _____ 

No. Aspek Yang Dinilai Nilai 

  5 4 3 2 1 

1. Fluency       

2. Pronunciation and accent      

3.  Vocabulary      

4. Grammar      

5.  Details      

       

Jumlah      

Skor Maksimum 25 

Score : 

5 = excellent 

4 = Smooth and fluid  

3 = Relatively smooth 
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2 = Very soft 

1 = Difficult to perceive continuity in speech, inaudible 

Jika seorang siswa memperoleh skor 25 dapat ditetapkan ”sangat kompeten”. 

Dan seterusnya  sesuai dengan jumlah skor perolehan. 

 

Skor = 25 x 4 

 

 

Mengesahkan               Pecangaan, 12 September 2018 

Kepala Sekolah,     Guru Mata Pelajaran, 

 

 

 

A.Taufiq, S.Pd., M.Pd.I.                Siti Hajar 
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5. Result of Pre-Test 

PRE-TEST CLASS VIII G 

No. NIM Nama Siswa Ket. Fluency Pronunciation 

and accent 

Vocabulary Grammar Details Score 

1.  170002 Anidya Wahyuningsih P 2 1 1 2 2 32 

2.  170070 Arina Maya Azkiya P 2 3 3 2 2 48 

3.  170162 Atmim Lana Nurona P 1 2 2 1 2 32 

4.  170099 Cut Putri Khoirun Nisa P 2 3 2 1 2 40 

5.  170127 Dewi Indah Purwanti P 3 2 2 1 2 40 

6.  170165 Diana Putri Oktaviani P 2 1 2 1 1 28 

7.  170041 Fahriza Gibron Safariansyah L 2 3 2 1 2 40 

8.  
170130 

Ferdiyan Ahmad 

Ardiyansyah 
L 

2 2 1 2 1 32 

9.  170199 Lia Ayu Khasanah P 2 1 1 1 2 28 

10.  170076 Lutfi Nor Rofiq L 1 2 1 1 1 24 

11.  170227 M. Burhan Syakir L 1 2 2 1 2 32 

12.  170077 Mawadah Warohmah P 2 2 3 2 2 44 

13.  170134 Mufti Mubarik L 2 1 3 2 1 36 

14.  170229 Muhammad David Maulana L 1 2 2 2 2 36 

15.  170230 Muhammad Faris L 1 2 1 1 1 24 

16.  170178 Muhammad Faris Kurniawan L 1 2 2 3 2 40 

17.  170180 Muhammad Iskhak L 2 2 1 1 2 32 

18.  170109 Muhammad Nurun Ni`am L 1 1 2 2 3 36 

19.  11214 Muhammad Panji Ramadhani  L 2 1 3 1 2 36 

20.  170084 Muhammad Prayoga Aditya L 1 2 1 2 2 32 

21.  170205 Muhammad Rafi L 1 2 2 1 2 32 

22.  11357 Muhammad Rizky Ardhika  L 3 1 1 3 2 40 
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Akbar 

23.  170233 Nabila P 2 1 1 1 1 24 

24.  170234 Nur Rikzal Fadli L 3 1 1 2 2 36 

25.  170241 Sholikhul Hadi L 2 1 1 1 3 28 

26.  170120 Skaela Java Naufalia P 2 2 2 2 2 40 

27.  170212 Sri Retno Anggraini P 1 3 2 2 2 40 

28.  170088 Syahril Aditya Adnan L 1 1 1 2 2 28 

29.  170153 Tsanya Amelia Putri P 1 2 2 1 3 36 

 

Score : 

5 = excellent 

4 = Smooth and fluid  

3 = Relatively smooth 

2 = Very soft 

1 = Difficult to perceive continuity in speech, inaudible 

If a students gets a score of 25 can be determined "very competent". So sfter that, 

depend on the number of acquisition scores.  

Score = 25 x 4  
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PRE-TEST CLASS VIII D  

No. NIM Nama Siswa Ket. Fluency Pronunciation 

and accent 

Vocabulary Grammar Details Score 

1.  170066 Afidl Khikam Maulana L 3 2 2 1 1 36 

2.  170094 Agus Saifudin L 3 1 1 2 2 36 

3.  170189 Ahmad Bagus Syaifullah L 2 2 2 2 2 40 

4.  170034 Ahmad Khoirul Minan L 1 1 1 1 2 24 

5.  170068 Ahmad Miftakhur rizqi L 2 1 1 1 1 24 

6.  170160 Alfiyatul Hidayah P 1 1 2 2 1 28 

7.  170220 Dimas Nugroho L 1 2 2 1 2 32 

8.  170129 Dina Septiana P 2 1 2 1 2 32 

9.  170172 Ida Fauziah P 2 1 2 1 2 32 

10.  170173 Intan Aisyah Magareta P 1 2 1 2 1 28 

11.  170132 Islah Danar Wahyudi L 2 1 2 2 2 36 

12.  170224 Khusnia Warda P 1 2 2 2 1 32 

13.  170078 Melli Yulis Tyana P 1 2 1 2 1 28 

14.  170106 Mila Hani Safitri P 2 1 2 1 2 32 

15.  170228 Muhamad Syihab Irsyad L 1 2 1 2 1 28 

16.  170083 Muhammad Nabil Fahreza L 2 2 2 2 2 40 

17.  170181 Muhammad Rizky L 1 1 2 2 2 32 

18.  170139 Mukhammad Ardita Saputra L 3 1 1 1 1 28 

19.  
170085 

Naesa Puji Aprilia Pratama 

Putri 
P 

2 1 1 2 1 28 

20.  170113 Nurul Nafisah P 2 1 1 2 2 32 

21.  170146 Osama Rinora L 2 2 3 2 1 40 

22.  
11219 

Ponco Cahyo Wijoyo 

Kusumo 
L 

2 2 3 2 1 40 
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23.  170147 Puji Lestari P 2 1 1 2 1 28 

24.  170210 Putri Aminatuzzaroh P 2 1 2 1 2 32 

25.  170236 Rahmat Verdiansyah L 1 2 2 1 2 32 

26.  170211 Roy Rayyah Maftuh L 1 2 2 1 2 32 

27.  170150 Shella Silviana Dewi P 1 2 1 2 1 28 

28.  170123 Zidni Ilman Nafian L 2 1 2 2 1 32 

29.  170093 Zulfatul Ulya P 1 2 1 2 2 32 

 

Score : 

5 = excellent 

4 = Smooth and fluid  

3 = Relatively smooth 

2 = Very soft 

1 = Difficult to perceive continuity in speech, inaudible 

If a students gets a score of 25 can be determined "very competent". So sfter that, 

depend on the number of acquisition scores. 

Score = 25 x 4  
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6. Score of the Post-Test 

CLASS VIII G AS AN EXPERIMENT CLASS  

No. NIM Nama Siswa Ket. Fluency Pronunciation 

and accent 

Vocabulary Grammar Details Score 

1. 170002 Anidya Wahyuningsih P 3 4 3 4 4 72 

2. 170070 Arina Maya Azkiya P 3 3 4 5 4 76 

3. 170162 Atmim Lana Nurona P 4 4 2 4 4 72 

4. 170099 Cut Putri Khoirun Nisa P 4 4 4 3 4 76 

5. 170127 Dewi Indah Purwanti P 3 3 4 3 4 68 

6. 170165 Diana Putri Oktaviani P 5 5 4 4 5 92 

7. 170041 Fahriza Gibron Safariansyah L 4 4 3 4 5 80 

8. 170130 Ferdiyan Ahmad 

Ardiyansyah 

L 3 4 5 4 4 80 

9. 170199 Lia Ayu Khasanah P 4 4 4 3 4 76 

10. 170076 Lutfi Nor Rofiq L 5 5 4 4 4 88 

11. 170227 M. Burhan Syakir L 4 4 3 3 3 68 

12. 170077 Mawadah Warohmah P 2 3 4 3 3 60 

13.  170134 Mufti Mubarik L 4 4 3 3 4 72 

14. 170229 Muhammad David Maulana L 4 3 4 4 3 72 

15. 170230 Muhammad Faris L 3 2 4 4 3 64 

16. 170178 Muhammad Faris Kurniawan L 4 4 3 3 3 68 

17. 170180 Muhammad Iskhak L 2 4 3 4 4 68 

18. 170109 Muhammad Nurun Ni`am L 4 3 2 3 2 56 

19. 11214 Muhammad Panji Ramadhani  L 5 3 4 4 3 76 

20. 170084 Muhammad Prayoga Aditya L 3 4 4 3 3 68 

21. 170205 Muhammad Rafi L 3 5 4 4 3 76 
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22. 11357 Muhammad Rizky Ardhika 

Akbar 

 L 4 4 4 3 3 72 

23. 170233 Nabila P 5 3 3 3 2 64 

24. 170234 Nur Rikzal Fadli L 5 4 4 3 4 80 

25. 170241 Sholikhul Hadi L 5 4 4 3 4 80 

26. 170120 Skaela Java Naufalia P 5 4 4 4 4 84 

27. 170212 Sri Retno Anggraini P 5 4 4 4 5 88 

28. 170088 Syahril Aditya Adnan L 4 4 3 3 3 68 

29. 170153 Tsanya Amelia Putri P 3 3 3 4 4 68 

 

Score : 

5 = excellent 

4 = Smooth and fluid  

3 = Relatively smooth 

2 = Very soft 

1 = Difficult to perceive continuity in speech, inaudible 

If a students gets a score of 25 can be determined "very competent". So after that, 

depend on the number of acquisition scores.  

Score = 25 x 4  
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CLASS VIII D AS A CONTROL CLASS 

No. NIM Nama Siswa Ket. Fluency Pronunciation 

and accent 

Vocabulary Grammar Details Score 

1. 170066 Afidl Khikam Maulana L 2 1 2 3 3 44 

2. 170094 Agus Saifudin L 3 2 2 3 2 48 

3. 170189 Ahmad Bagus Syaifullah L 2 2 3 1 1 36 

4. 170034 Ahmad Khoirul Minan L 3 2 2 2 1 40 

5. 170068 Ahmad Miftakhur rizqi L 2 2 2 3 3 48 

6. 170160 Alfiyatul Hidayah P 3 3 3 2 2 52 

7. 170220 Dimas Nugroho L 3 2 1 2 2 40 

8. 170129 Dina Septiana P 3 1 2 1 3 40 

9. 170172 Ida Fauziah P 2 2 1 1 2 32 

10. 170173 Intan Aisyah Magareta P 2 1 2 2 2 36 

11. 170132 Islah Danar Wahyudi L 1 2 2 1 2 32 

12. 170224 Khusnia Warda P 3 2 2 2 3 48 

13. 170078 Melli Yulis Tyana P 3 2 1 2 2 40 

14. 170106 Mila Hani Safitri P 2 2 1 2 2 36 

15. 170228 Muhamad Syihab Irsyad L 2 2 2 2 1 36 

16. 170083 Muhammad Nabil Fahreza L 3 2 2 2 2 44 

17. 170181 Muhammad Rizky L 3 1 2 1 2 36 

18. 170139 Mukhammad Ardita Saputra L 2 3 2 1 2 40 

19. 170085 Naesa Puji Aprilia Pratama 

Putri 

P 1 2 1 2 3 36 

20 170113 Nurul Nafisah P 2 2 1 2 3 40 

21. 170146 Osama Rinora L 2 1 2 1 2 32 

22. 11219 Ponco Cahyo Wijoyo 

Kusumo 

L 2 1 2 2 3 40 
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23. 170147 Puji Lestari P 1 2 2 1 2 32 

24. 170210 Putri Aminatuzzaroh P 2 3 3 2 2 48 

25. 170236 Rahmat Verdiansyah L 2 1 1 1 2 28 

26. 170211 Roy Rayyah Maftuh L 2 2 2 2 1 36 

27. 170150 Shella Silviana Dewi P 2 1 2 1 3 36 

28. 170123 Zidni Ilman Nafian L 1 2 1 2 2 32 

29. 170093 Zulfatul Ulya P 2 2 3 2 1 40 

 

Score : 

5 = excellent 

4 = Smooth and fluid  

3 = Relatively smooth 

2 = Very soft 

1 = Difficult to perceive continuity in speech, inaudible 

If a students gets a score of 25 can be determined "very competent". So sfter that, 

depend on the number of acquisition scores. 

Score = 25 x 4  
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7. Syllabus 

SILABUS VIII 

A. Kelas                : VIII 
Alokasi Waktu: 4 jam 

pelajaran/minggu 

 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran tidak 

langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan 

Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah 

dengan memperhatikan karaktersitik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi 

siswa. 

 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 

dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. 

 

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Peterampilan 

sebagai berikut ini. 

 

Kompetensi Dasar 
 

Materi Pokok 
 

Pembelajaran 



72 
 

 

 

Siswa mampu: 
 

3.1 menerapkan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

interpersonal lisan dan 

tulis yang melibatkan 

tindakan meminta 

perhatian, mengecek 

pemahaman, menghargai 

kinerja, meminta dan 

mengungkapkan 

pendapat, serta 

menanggapinya, sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya 
 

4.1 menyusun teks interaksi 

interpersonal lisan dan 

tulis sangat pendek dan 

sederhana yang 

melibatkan tindakan 

meminta perhatian, 

mengecek pemahaman, 

menghargai kinerja, serta 

meminta dan 

mengungkapkan 

pendapat, dan 

menanggapinya dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

 
 

 Fungsi Sosial 

Menjaga hubungan 

interpersonal dengan guru dan 

teman 
 

 Struktur Teks 
 

- Memulai 
 

- Menanggapi (diharapkan/di 

luar dugaan) 
 

 Unsur Kebahasaan 
 

- Ungkapan a.l. Excuse me, Is it 

clear?, Great, I think so., dsb. 
 

- Ucapan, tekanan kata, 

intonasi, ejaan, tanda baca, 

dan tulisan tangan 
 

 Topik 
 

Interaksi antara siswa dan guru 

di dalam dan di luar kelas yang 

tindakanmeminta perhatian, 

mengecek pemahaman, 

menghargai kinerja, meminta 

dan mengungkapkan pendapat 

yang dapat 

menumbuhkanperilaku yang 

termuat di KI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Menyimak, menirukan, dan 

memperagakan  beberapa 

contoh percakapan, dengan 

ucapan dan tekanan kata yang 

benar 
 

- Mengidentifikasi ungkapan 

yang sedang dipelajari 
 

- Menanyakan hal-hal yang 

tidak diketahui atau yang 

berbeda 
 

- Menentukan ungkapan yang 

tepat secara lisan/tulis dari 

berbagai situasi lain yang 

serupa 
 

- Membiasakan  menerapkan 

yang sedang dipelajari dalam 

interaksi dengan guru dan 

teman secara alami di dalam 

dan di luar kelas 
 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajar 

 

Siswa mampu: 
 

3.2 menerapkan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait 

kemampuan dan 

kemauan, melakukan 

 

 
 Fungsi sosial 

 

Menjelaskan, membanggakan, 

berjanji, mengajak, dan 

sebagainya . 
 

 Struktur teks 
 

- Memulai 
 

- Menanggapi (diharapkan/di 

 

 
 

- Menyimak, membaca, dan 

menirukan, guru membacakan 

beberapa teks pendek berisi 

kemampuan dan kemauan, 

dengan ucapan dan tekanan 

kata yang benar 
 

- Menanyakan hal-hal yang 

tidak diketahui atau yang 
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suatu tindakan, sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya. 

(Perhatikan unsur 

kebahasaan can, will) 
 

4.2 menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis sangat pendek dan 

sederhana yang 

melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait 

kemampuan dan 

kemauan, melakukan 

suatu tindakan, dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

luar dugaan) 
 

 Unsur kebahasaan 
 

- Ungkapan kemampuan dan 

kemauan yang sesuai, dengan 

modal: can, will. 
 

- Nomina singular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, this, 

those, my, their, dsb. 
 

- Ucapan, tekanan kata, 

intonasi, ejaan, tanda baca, 

dan tulisan tangan 
 

 Topik 
 

Interaksi antara siswa di dalam 

dan di luar kelas yang 

melibatkan kemampuan dan 

kemauanmelakukan tindakan 

yang dapat menumbuhkan 

perilaku yang termuat di KI 

berbeda 
 

- Menentukan modal yang tepat 

untuk diisikan ke dalam 

kalimat-kalimat rumpang 
 

- Bertanya jawab dengan teman 

tentang kemampuan dan 

kemauan masing-masing untuk 

melakukan tindakan- tindakan 

tertentu 
 

- Memaparkan hasil 

temuannya dalam bentuk teks 

pendek tentang temannya dan 

mempresentasikan di 

kelompok lain diikuti tanya 

jawab 
 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 

 

Siswa mampu: 
 

3.3 menerapkan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait 

keharusan, larangan, dan 

himbauan, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

(Perhatikan unsur 

kebahasaan must, should) 
 

4.3 menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis sangat pendek dan 

sederhana yang 

melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait 

keharusan, larangan, dan 

himbauan, dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

 

 
 Fungsi sosial 

 

Menyuruh, melarang, dan 

menghimbau. 
 

 Struktur teks 
 

- Memulai 
 

- Menanggapi (diharapkan/di 

luar dugaan) 
 

 Unsur kebahasaan 
 

- Ungkapan keharusan, 

larangan, himbauan dengan 

modalmust, (don’t) have to..., 

should, 
 

- Nomina singular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, this, 

those, my, their, dsb. 
 

- Ucapan, tekanan kata, 

intonasi, ejaan, tanda baca, 

dan tulisan tangan 
 

 Topik 
 

Interaksi antara siswa dan guru 

di dalam dan di luar kelas yang 

melibatkan keharusan, larangan, 

himbauan yang dapat 

menumbuhkan perilaku yang 

termuat di KI 

 

 
 

- Menyimak, membaca, 

dan menirukan, guru 

membacakan beberapa 

percakapan, dengan 

ucapan dan tekanan kata 

yang benar 
 

- Menanyakan hal-hal 

yang tidak diketahui 

atau yang berbeda 
 

- Menentukan modal yang 

tepat untuk diisikan ke 

dalam kalimat-kalimat 

rumpang 
 

- Diberikan beberapa 

kasus, bertanya jawab 

dengan teman tentang 

keharusan, larangan, 

himbauan melakukan 

tindakan- tindakan 

tertentu 
 

- Memaparkan hasil 

temuannya dalam 

bentuk teks pendek 

tentang temannya dan 

mempresentasikan di 

kelompok lain diikuti 

tanya jawab 
 

- Melakukan refleksi 

tentang proses dan hasil 

belajarnya 
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Siswa mampu: 
 

3.4 menerapkan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

interpersonal lisan dan 

tulis yang melibatkan 

tindakan menyuruh, 

 
 

 Fungsi sosial 

Menjaga 

hubungan 

interpersonal dengan guru dan 

teman. 
 

 Struktur teks 

 

 
 

- Menyimak, menirukan, 

dan memperagakan 

beberapa contoh 

percakapan, dengan 

ucapan dan tekanan kata 

yang benar 
 

- Mengidentifikasi ungkapan 
 

mengajak, meminta ijin, 

serta menanggapinya, 

sesuai dengan konteks 

penggunaannya 
 

4.4 menyusun teks interaksi 

interpersonal lisan dan 

tulis sangat pendek dan 

sederhana yang 

melibatkan tindakan 

menyuruh, mengajak, 

meminta ijin, dan 

menanggapinya dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

- Memulai 
 

- Menangg

api 

(diharap

kan/di 

luar 

dugaan) 
 

 Unsur Kebahasaan 
 

- Ungkapan a.l let’s 

..., can you 
..., would you like ..., may I, 
please. 

 

- Nomina singular 

dan plural dengan 

atau tanpa a, the, 

this, those, my, 

their, dsb. 
 

- Ucapan, 

tekanan kata, 

intonasi, ejaan, 

tanda baca, dan 

tulisan tangan 
 

 Topik 
 

Interaksi antara guru dan peserta 

didk di dalam dan di luar kelas 

yang melibatkan tindakan 

menyuruh, mengajak, meminta 

ijin yang dapat 

menumbuhkanperilaku yang 

termuat di KI 

yang sedang dipelajari 
 

- Menanyakan hal-hal 

yang tidak diketahui 

atau yang berbeda 
 

- Menentukan ungkapan 

yang tepat secara 

lisan/tulis dari berbagai 

situasi lain yang serupa 
 

- Bertanya jawab 

dengan teman 

tentangtindakan 

menyuruh, 

mengajak, 

meminta ijin, dan 

menanggapinya 
 

- Membiasakan 

menerapkan yang 

sedang dipelajari dalam 

interaksi dengan guru 

dan teman secara alami 

di dalam dan di luar 

kelas 
 

- Melakukan refleksi 

tentang proses dan 

hasil belajar 
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Siswa mampu: 
 

3.5 membandingkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan 

beberapa teks khusus 

dalam bentuk greeting 

cards, dengan memberi 

dan meminta informasi 

terkait dengan hari-hari 

spesial, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 
 

4.5 menyusun teks khusus 

dalam bentuk greeting 

cards, sangat pendek dan 

sederhana, terkait hari- 

hari spesial dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan, secara 

benar dan sesuai konteks 

 

 
 Fungsi sosial 

 

Menjaga hubungan interpersonal 

dengan guru dan teman. 
 

 Struktur Teks 
 

Teks greeting cards dapat 

mencakup 
 

- Identifikasi 

(nama 

peristiwa, hari 

istimewa) 

bersifat khusus 
 

- Ungkap

an 

khusus 

yang 

relevan 
 

- Gambar, 

hiasan, 

komposisi 

warna 
 

 UnsurKebahasaan 
 

- Ungkapan a.l. 

Congratulations. Well done. 

Good job., dll. 
 

- Ucapan, tekanan kata, 

intonasi, ejaan, tanda baca, 

dan tulisan tangan 
 

 Topik 
 

Peristiwa, peringatan ulang 

tahun, naik kelas, kejuaraan 

dsb.yang dapat 

menumbuhkanperilaku yang 

termuat di KI 

 

 
 

- Mencermati dan menemukan 

perbedaan dan persamaan 

dari beberapa greeting cards 

untuk hari spesial tertentu 
 

- Mengidentifikasi dan 

menyebutkan ucapan selamat 

yang ada denganucapan dan 

tekanan kata yang benar 
 

- Mencermati dan menemukan 

perbedaan dan persamaan 

dari beberapagreeting cards 

untuk event lain 
 

- Mengidentifikasi perbedaan 

dan persamaan, dan 

memberikan penilaiannya 
 

- Membuatgreeting cards 

terkait hari istimewa yang 

relevan dengan siswa saat 

itu. 
 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 

 

Siswa mampu: 
 

3.6 menerapkan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

 

 
 Fungsi sosial 

 

Menyebutkan, mendeskripsikan, 

 

 
 

-  Menyimak dan menirukan 

guru menanyakan dan 
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kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait 

keberadaan orang, benda, 

binatang, sesuai dengan 

konteks penggunaannya. 

(Perhatikan unsur 

kebahasaan there is/are) 
 

4.6 menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis sangat pendek dan 

sederhana yang 

melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait 

keberadaan orang, benda, 

binatang, dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

membuat inventaris, dan 

sebagainya. 
 

 Struktur teks 
 

- Memulai 
 

- Menanggapi (diharapkan/di 

luar dugaan) 
 

 Unsur Kebahasaan 
 

- Ungkapan dengan There 

is/are 
 

- Kata jumlah yang tidak 

tertentu: little, few, some, 

many, much, a lot (of). 
 

- Frasa kata depan: in, on, 

under, in front of, below, 

above, dan lain lain. 
 

- Ucapan, tekanan kata, 

intonasi, ejaan, tanda baca, 

dan tulisan tangan 
 

 Topik 
 

Keberadaan orang, binatang, 

benda, di kelas, sekolah, rumah, 

dan sekitarnya yang dapat 

menumbuhkan perilaku yang 

termuat di KI 

menyebutkan keberadaan 

orang, benda, binatang di 

rumah, sekolah, dan 

sekitarnya, dengan tata 

bahasa, ucapan dan tekanan 

kata yang benar 
 

- Mencermati beberapa 

teks pendek tentang 

situasi suatu tempat 

dengan menyebutkan 

keberadaan orang, 

benda, binatang dan 

jumlahnya untuk 

kemudian membaca 

dengan ucapan dan 

tekanan kata yang 

benar 
 

- Mengisikan dengan 

ungkapan jumlah yang 

tepat pada kalimat-

kalimat rumpang 
 

- Membuat teks pendek 

untuk mendeskripsikan 

rumah masing-masing 

dan sekitarnya dengan 

menyebutkan keberaan 

orang, benda, binatang 

dan jumlahnya, dengan 

ejaan dan tanda baca 

yang benar 
 

- Mempresentasikan di 

kelompok lain dan 

bertanya jawab 

tentang isi teks 
 

- Melakukan refleksi 

tentang proses dan 

hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 
 

3.7 menerapkan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait 

keadaan/tindakan/kegiata 

n/ kejadian yang 

dilakukan/terjadi secara 

rutin atau merupakan 

kebenaran umum, sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya. 

(Perhatikan unsur 

kebahasaan simple 

present tense) 
 

4.7 menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis sangat pendek dan 

sederhana yang 

melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait 

keadaan/ndakan/kegiatan/ 

kejadian yang 

 

 
 Fungsi sosial 

 

Menjelaskan, mendeskripsikan 
 

 Struktur teks 
 

- Memu

lai 
 

- M

en

an

gg

ap

i 

(di

ha

ra

pk

an

/di 

lu

ar 

du

ga

an

) 
 

 Unsur 

kebahasaan 
 

- K

a

l

i

m

a

t

 

d

e

k

l

a

r

a

t

i

f

 

d

a

n

 

i

n

t

e

r

o

g

a

t

 

 
 

- Menyima

k dan 

meniruka

n guru 

membaca

kan teks-

teks 

pendek 

dan 

sederhana 

tentang 

kejadian 

rutin yang 

merupaka

n 

kebenaran 

umum 

yang 

sangat 

dikenal 

siswa, 

dengan 

ucapan 

dan 

tekanan 

kata yang 

benar 
 

- Mengident

ifikasi 

ungkapan- 

ungkapan 

yang 

menunjuk

kan 

kejadian 

rutin 

dalam teks 
 

- Menanya

kan 

tentang 

kejadian 

rutin yang 

serupa 

dengan 

yang 

disebutka

n dalam 

teks pada 

konteks 

lain 
 

- Bertanya 

jawab 

tentang 

kegiatan 

rutin yang 

biasa, 

sering, 

kadang-

kadang, 

 

dilakukan/terjadi secara 

rutin atau merupakan 

kebenaran umum, dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

dan kebenaran umum yang 

dapat menumbuhkan perilaku 

yang termuat di KI 

sering, kadang-kadang, 

biasanya dilakukan di 

keluarganya untuk membuat 

teks-teks pendek dan 

sederhana 
 

- Saling 

menyi

mak 

dan 

bertany

a jawab 

tentang 

teks 

masing

-

masing 

dengan 

teman-

temann

ya 
 

- Melak

ukan 

refleks

i 

tentan

g 

proses 

dan 

hasil 

belajar

nya 



77 
 

 

 

Siswa mampu: 
 

3.8 menerapkan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait 

keadaan/tindakan/kegiata 

n/kejadian yang sedang 

dilakukan/berlangsung 

saat diucapkan, sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya. 

(Perhatikan unsur 

kebahasaan present 

continuous tense) 
 

4.8 menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis sangat pendek dan 

sederhana yang 

melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait 

keadaan/tindakan/kegiata 

n/kejadian yang sedang 

dilakukan/ berlangsung 

saat diucapkan, dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

 

 
 Fungsi 

sosial 
 

Menjelaskan, mendeskripsikan 
 

 Struktur 

teks 
 

- Me

mul

ai 
 

- M

e

n

a

n

g

g

a

p

i

 

(

d

i

h

a

r

a

p

k

a

n

/

d

i

 

l

u

a

r

 

d

u

g

a

a

n

) 
 

 Unsur 

kebahasaan 
 

- K

a

l

i

m

a

t

 

d

 

 
 

- Menyi

mak 

dan 

meniru

kan 

guru 

menye

butkan 

tindak

an, 

kegiata

n yang 

sedang 

dilaku

kan di 

kelas, 

sekola

h, dan 

rumah 

pada 

saat 

diucap

kan, 

dengan 

ucapan 

dan 

tekana

n kata 

yang 

benar 
 

- Mengid

entifika

si 

ungkap

an- 

ungkap

an yang 

menunj

ukkan 

kejadia

n yang 

sedang 

terjadi 
 

- B

er

ta

n

y

a 

ja

w

a

b 

u

nt

u

k 

m

e

 

Siswa mampu: 
 

3.9 menerapkan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait 

perbandingan jumlah dan 

sifat orang, binatang, 

benda, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

(Perhatikan unsur 

kebahasaan degree of 

 

 
 Fungsi sosial 

 

Mengidentifikasi, mengenalkan, 

memuji, mengkritik, 

mengagumi. 
 

 Struktur teks 
 

- Memulai 
 

- Menanggapi 

(diharapkan/di 

luar dugaan) 
 

 Unsur kebahasaan 
 

- Kalimat 

perbandingan 

positif, 

 

 
 

- Menyimak dan 

menirukan guru 

membaca interaksi yang 

menggambarkan 

perbandingan jumlah 

dan sifat orang, benda, 

binatang, dengan 

ucapan dan tekanan kata 

yang benar 
 

- Menjawab 

pertanyaan dengan 

menggunakan 

informasi yang 

terdapat dalam 

teks, secara lisan. 
 

- Mendeskripsikan 
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comparison) 
 

4.9 menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis sangat pendek dan 

sederhana yang 

melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait 

perbandingan jumlah dan 

sifat orang, binatang, 

benda, dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

komparatif dan superlatif 

dengan: as ... as, -er, -est, 

more ..., the most ... 
 

- Perbandingan jumlah: 

more, fewer, less 
 

- Nomina singular dan 

plural dengan atau tanpa 

a, the, this, those, my, 

their, dsb. 
 

- Ucapan, tekanan kata, 

intonasi, ejaan, tanda 

baca, dan tulisan tangan 
 

 Topik 
 

Perbandingan orang, benda, 

binatang di kelas, sekolah, 

rumah, dan sekitarnya yang 

dapat menumbuhkanperilaku 

yang termuat di KI 

perbandingan jumlah dan 

sifat orang, benda, binatang 

yang tampak dalam dua 

gambar yang berbeda 
 

- Bertanya jawab untuk 

membandingkan orang, 

benda, binatang yang 

mereka ketahui di rumah, 

sekolah dan sekitarnya 
 

- Membuat beberapa teks 

pendek dan sederhana 

membandingkan orang, 

benda, binatang yang 

mereka ketahui 
 

- Saling menyimak dan 

bertanya jawab tentang 

teks masing-masing 

dengan teman-temannya 
 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil 

belajarnya 
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Siswa mampu: 
 

3.10   menerapkan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis yang melibatkan 

tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait 

keadaan/tindakan/ 

kegiatan/ kejadian yang 

dilakukan/terjadi, rutin 

maupun tidak rutin, atau 

menjadi kebenaran umum 

di waktu lampau, sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya. 

(Perhatikan unsur 

kebahasaan simple past 

tense) 
 

4.10   menyusun teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis sangat pendek dan 

sederhana yang 

melibatkan tindakan 

memberi dan meminta 

informasi terkait keadaan/ 

tindakan/kegiatan/ 

kejadian yang 

dilakukan/terjadi, rutin 

maupun tidak rutin, atau 

menjadi kebenaran umum 

di waktu lampau, dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

 

 
 Fungsi sosial 

 

Melaporkan, menceritakan, 

menjelaskankejadian yang 

dilakukan/terjadi, di waktu 

lampau. 
 

 Struktur teks 
 

- Memulai 
 

- Menanggapi 

(diharapkan

/di luar 

dugaan) 
 

 Unsur kebahasaan 
 

- Kalimat 

deklarati

f dan 

interogat

if dalam 

bentuk 

Simple 

Past 

Tense 
 

- Nomina 

singular dan 

plural dengan 

atau tanpa a, 

the, this, 

those, my, 

their, dsb. 
 

- Ucapan, 

tekanan 

kata, 

intonasi, 

ejaan, 

tanda baca, 

dan tulisan 

tangan 
 

 Topik 
 

Kegiatan, tindakan yang (rutin) 

terjadi di masa lalu di sekolah, 

rumah, dan sekitarnya yang 

dapat menumbuhkan perilaku 

yang termuat di KI 

 

 
 

- Membaca dan mencermati 

teks-teks pendek dan 

sederhana tentang 

beberapa kejadian, 

kegiatan yang terjadi di 

masa lampau 
 

- Melengkapi kalimat dengan 

jawaban berupa ungkapan- 

ungkapan yang diambil 

teks, dengan ejaan dan 

tanda baca yang benar 
 

- Bertanya jawab tentang 

kegiatan/peristiwa di 

waktu lampau yang 

mereka dan anggota 

keluarga atau temannya 

alami 
 

- Mengumpulkan informasi 

tentang beberapa peristiwa 

atau kegiatan di waktu 

lampau untuk membuat 

teks- teks pendek dan 

sederhana 
 

- Saling mempresentasikan, 

menyimak dan bertanya 

jawab tentang teks 

masing- masing dengan 

teman- temannya, secara 

lisan, dengan ucapan dan 

tekanan kata yang benar 
 

- Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil 

belajarnya 

 

Siswa mampu: 
  

 



80 
 

 

3.11   membandingkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan 

beberapa teks personal 

recount lisan dan tulis 

dengan memberi dan 

meminta informasi terkait 

pengalaman pribadi di 

waktu lampau, pendek 

dan sederhana, sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya 
 

 Teks recount 
 

       

menangk

ap 

makna 

secara 

kontekst

ual 

terkait 

fungsi 

sosial, 

struktur 

teks, dan 

unsur 

kebahasa

an teks 

recount 

lisan dan 

tulis, 

sangat 

pendek 

dan 

sederhan

a, terkait 

pengala

man 

pribadi 

di waktu 

lampau 

(persona

l 

recount) 
 

 4.11      

menyusu

n teks 

recount 

lisan dan 

tulis, 

sangat 

pendek 

dan 

sederhan

a, terkait 

pengala

man 

pribadi 

di waktu 

lampau 

(persona

 Fungsi sosial 
 

Melaporkan, mengambil 

teladan, membanggakan 
 

 Struktur teks 

Dapat 

mencakup 

- orientasi 
 

- urutan kejadian/kegiatan 
 

- orientasi ulang 
 

 Unsur kebahasaan 
 

- Kalimat deklaratif dan 

interogatif dalam Simple Past 

tense 
 

- Adverbia dan frasa 

preposisional penujuk waktu: 

yesterday, last month, an hour 

ago, dan sebagainya. 
 

- Adverbia penghubung waktu: 

first, then, after that, before, at 

last, finally, dan sebagainya. 
 

- Nomina singular dan plural 

dengan atau tanpa a, the, this, 

those, my, their, dsb. 
 

- Ucapan, tekanan kata, 

intonasi, ejaan, tanda baca, 

dan tulisan tangan 
 

 Topik 
 

Peristiwa, pengalaman yang 

terjadi di sekolah, rumah, dan 

yang dapat menumbuhkan 

perilaku yang termuat di KI 

- Menyimak guru 

membaca 

beberapa teks 

recount tentang 

pengalaman 

pribadi seseorang 
 

- Bertanya jawab 

tentang 

kejadian, 

kegiatan yang 

dialami secara 

kronologis 
 

- Menggunakan 

bagan untuk 

mempelajari alur 

cerita 
 

- Menuliskan 

beberapa teks 

pendek yang 

didiktekan guru 

dengan tulisan 

tangan. 
 

- Melengkapi 

ringkasan 

pengalaman dengan 

kalimat- kalimat 

yang diambil dari 

teks, dengan ejaan 

dan tanda baca 

yang benar 
 

- Mengumpulkan 

informasi tentang 

pengalaman 

pribadi di waktu 

lampau untuk 

membuat teks 

pendek dan 

sederhana 
 

- Saling 

mempresentasikan

, menyimak dan 

bertanya jawab 

tentang teks 

masing- masing 

dengan teman- 

temannya secara 

lisan, dengan 

ucapan dan 

tekanan kata yang 

benar 
 

- Melakukan 

refleksi tentang 

proses dan hasil 

belajarnya 
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Siswa mampu: 
 

3.12   membandingkan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan 

beberapa teks khusus 

dalam bentuk pesan 

singkat dan 

pengumuman/ 

pemberitahuan (notice), 

dengan memberi dan 

meminta informasi terkait 

kegiatan sekolah, sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya 
 

4.12   teks pesan singkat dan 

pengumuman/pemberitah 

uan (notice) 
 

4.12.1menangkap makna secara 

kontekstual terkait 

dengan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan pesan singkat 

 

 
 Fungsi sosial 

 

Memberi informasi tindakan 

dilaksanakan sesuai yang 

diharapkan. 
 

 Str

ukt

ur 

tex

t 

Da

pat 

me

nca

ku

p: 

- J

u

d

u

l

 

a

t

a

u

 

t

u

j

u

a

n

 

p

e

n

g

u

m

u

m

a

n 
 

- I

n

f

o

r

m

a

s

i

 

r

 

 
 

- Membaca dengan suara 

lantang setiap 

pengumuman/ 

pemberitahuan, dengan 

ucapan dan tekanan kata 

yang benar 
 

- Menyimak untuk 

menemukan perbedaan 

dan persamaan dari 

beberapa pengumuman/ 

pemberitahuan pendek dan 

sederhana, dengan 

menggunakan tabel 

analisis 
 

- Mempelajari contoh dan 

kemudian 

mempresentasikan hasil 

analisis tersebut di atas 

secara lisan, dengan ucapan 

dan tekanan kata yang benar 
 

- Membuat pengumuman/ 

pemberitahuanyang lazim 

dibuat di kelas dan 

sekolah, 

 

dan 

pengumuman/pemberitah 

uan (notice) lisan dan 

tulis, sangat pendek dan 

sederhana, terkait 

kegiatan sekolah 
 

4.12.2 menyusun teks khusus 

dalam bentuk pesan 

singkat dan 

pengumuman/pemberitah 

uan (notice), sangat 

pendek dan sederhana, 

terkait kegiatan sekolah, 

dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur 

kebahasaan, secara benar 

dan sesuai konteks 

those, my, their, dsb. 
 

-  Ucapan, tekanan kata, 

intonasi, ejaan, tanda baca, 

dan tulisan tangan 
 

 Topik 
 

Kegiatan, kejadian, peristiwa, 

dan hal penting bagi siswa dan 

guru yang dapat menumbuhkan 

perilaku yang termuat di KI 
 

 Multimedia 
 

Layout dan dekorasi yang 

membuat tampilan teks lebih 

menarik. 

untuk kemudian ditempel di 

dinding kelas 
 

-  Melakukan refleksi tentang 

proses dan hasil belajarnya 
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Siswa mampu: 

3.13   menafsirkan fungsi sosial 

dan unsur kebahasaan 

dalam lirik lagu terkait 

kehidupan remaja 

SMP/MTs 

4.13   menangkap makna secara 

kontekstual terkait 

dengan fungsi sosial dan 

unsur kebahasaan lirik 

lagu terkait kehidupan 

remaja SMP/MTs 

 
 

 Fungsi sosial 

Mengembangkan nilai-

nilai 

kehidupan dan karakter yang 
positif 

 Unsur kebahasaan 

- Kosa kata dan tata bahasa 

dalam lirik lagu 

- Ucapan, tekanan kata, 

intonasi, ejaan, tanda baca, 

dan tulisan tangan 

 Topik 

Hal-hal yang dapat memberikan 

keteladanan dan menumbuhkan 

perilaku yang termuat di KI 

 
 

- Membaca, menyimak, 

dan menirukan lirik 

lagu secara lisan 

- Menanyakan hal-hal 

yang tidak diketahui 

atau berbeda 

- Menyebutkan pesan 

yang terkait dengan 

bagian-bagian tertentu 

- Melakukan refleksi 

tentang proses dan 

hasil belajarnya 

 

Jepara, 14 September 2018  

Mengetahui       

Kepala SMP N 2 Pecangaan    Guru Mata Pelajaran 

 

A.Taufiq, S.Pd., M.Pd.I.     Siti Hajar  

8. Absence of VIII D 

No. NIM NAMA SISWA P/L 

1 170066 Afidl Khikam Maulana L 

2 170094 Agus Saifudin L 

3 170189 Ahmad Bagus Syaifullah L 

4 170034 Ahmad Khoirul Minan L 

5 170068 Ahmad Miftakhur rizqi L 

6 170160 Alfiyatul Hidayah P 

7 170220 Dimas Nugroho L 

8 170129 Dina Septiana P 

9 170172 Ida Fauziah P 
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10 170173 Intan Aisyah Magareta P 

11 170132 Islah Danar Wahyudi L 

12 170224 Khusnia Warda P 

13 170078 Melli Yulis Tyana P 

14 170106 Mila Hani Safitri P 

15 170228 Muhamad Syihab Irsyad L 

16 170083 Muhammad Nabil Fahreza L 

17 170181 Muhammad Rizky L 

18 170139 Mukhammad Ardita Saputra L 

19 170085 Naesa Puji Aprilia Pratama Putri P 

20 170113 Nurul Nafisah P 

21 170146 Osama Rinora L 

22 11219 Ponco Cahyo Wijoyo Kusumo L 

23 170147 Puji Lestari P 

24 170210 Putri Aminatuzzaroh P 

25 170236 Rahmat Verdiansyah L 

26 170211 Roy Rayyah Maftuh L 

27 170150 Shella Silviana Dewi P 

28 170123 Zidni Ilman Nafian L 

29 170093 Zulfatul Ulya P 

9. Absence of VIII G 

NO. NIM NAMA SISWA  L/P 

1 170002 Anidiya Wahyuningsih P 

2 170070 Arina Maya Azkiya P 

3 170162 Atmim Lana Nurona P 

4 170099 Cut Putri Khoirun Nisa P 

5 170127 Dewi Indah Purwanti P 

6 170165 Diana Putri Oktaviani P 

7 170041 Fahriza Gibron Safariansyah L 

8 170130 Ferdiyan Ahmad Ardiyansyah L 
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10. Documentation 

9 170199 Lia Ayu Khasanah P 

10 170076 Lutfi Nor Rofiq L 

11 170227 M. Burhan Syakir L 

12 170077 Mawadah Warohmah P 

13 170134 Mufti Mubarik L 

14 170229 Muhammad David Maulana L 

15 170230 Muhammad Faris L 

16 170178 Muhammad Faris Kurniawan L 

17 170180 Muhammad Iskhak L 

18 170109 Muhammad Nurun Ni`am L 

19 11214 Muhammad Panji Ramadhani   

20 170084 Muhammad Prayoga Aditya L 

21 170205 Muhammad Rafi L 

22 11357 Muhammad Rizky Ardhika Akbar L  

23 170233 Nabila P 

24 170234 Nur Rikzal Fadli L 

25 170241 Sholikhul Hadi L 

26 170120 Skaela Java Naufalia P 

27 170212 Sri Retno Anggraini P 

28 170088 Syahril Aditya Adnan L 

29 170153 Tsanya Amelia Putri P 
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11.Letter of the Research 

 


