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Appendix 1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP )

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 50 SURABAYA
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Kelas / Semester : VIII / 2
Materi Pokok : Teks lisan dan tulis yang menyatakan dan menanyakan perbandingan

dari sifat orang, binatang, benda.
Alokasi Waktu : 2 pertemuan ( 4 JP )

A. Kompetensi Inti
KI 1 :Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 :Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.

KI 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.

KI 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
dipelajarinya di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan indikator
1. Kompetensi Dasar

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa
pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkan dalam semangat
belajar.

2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab
dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman.

3.9. Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi
sosial menyatakan dan menanyakan perbandingan dari sifat orang,
binatang, benda, sesuai dengan konteks penggunaannya.

4.10. Menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang
perbandingan dari sifat orang, binatang, benda, dengan memperhatikan
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai
konteks.

2. Indikator
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KD 3.9
1. Siswa dapat menggunakan struktur  dengan runtun dan tepat sesuai konteks.
2. Siswa dapat menggunakan unsur-unsur kebahasaan (intonasi, ucapan, dan

tekanan  kata) yang benar.
KD 4.10

Siswa mampu menyatakan dan menanyakan perbandingan dari sifat
orang, binatang, dan benda secara lisan dan tertulis

C. Tujuan Pembelajaran
Siswa terampil dalam membandingkan suatu benda, jumlah dan sifat secara lisan
dan tulis

D. Materi Pembelajaran

- Fungsi Sosial.

Mengidentifikasi, membanggakan, memuji, mengagumi

- Unsur Kebahasaan.

1. Fungsi sosial

Membandingkan jumlah, sifat orang, binatang, dan benda untuk menjaga hubungan
interpersonal dengan guru dan teman.

2. Struktur teks

a. Who has more students, class VIII A or class VIII B?Class VIII B does

b. Who is taller, your brother or your sister? My brother is tallerthan my sister

c. Goat is bigger than cat, but cow is the biggest

d. Tiger is the wildest animal in the world

Unsur kebahasaan/grammatical/language features :

- Comperative degree : er, est, more, most

- Kata Tanya : Who

- Tenses : present tense

- Adjective

- Noun

- To be dalam present tense

- Intonasi / Tekanan kata

- Vocabulary

Positive Degree (Tingkat Setara)
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Positive degree digunakan untuk membandingkan dua benda atau lebih yang memiliki sifat sama atau
setara. Ini terdiri dari dua jenis yaitu:

a) Perbandingan Setara Postif
Rumus perbandingan setara positif adalah Subjek + to be + as + kata sifat + as + objek. Untuk lebih
jelasnya, silakan lihat contoh-contoh kalimatnya berikut ini:

- Chandra is as smart as his older brother. [Chandra secerdas abangnya.]

- Raisa is as beautiful as the moon. [Raisa secantik bulan.]

- You are as old as Dhani’s father. [Kamu setua ayah Dhani.]

b) Perbandingan Setara Negatif
Perbandingan setara negatif memiliki rumus Subjek + to be + not + as/so + kata sifat + as + objek
Contoh kalimat kedua rumus tersebut adalah

- Chandra is not as smart as his older brother. Bisa juga ditulis Chandra is not so smart as his
older brother. [Chandra tidak secerdas abangnya.]

- Simon Santoso is not as strong as Lee Chong Wei. [Simon Santoso tidak sekuat Lee Chong
Wei.]

2. Comparative Degree (Tingkat Lebih)

Comparative degree digunakan untuk membandingkan dua benda atau lebih yang sifatnya tidak
setara. Dengan kata lain, satu benda punya kelebihan daripada benda lain. Anda tinggal
menambahkan akhiran -er di belakang kata sifat atau menambahkan more di depan kata sifat. Jangan
lupa memakai than sebelum menyebutkan objek (benda yang kedua).
Rumusnya:

- Subjek + to be + kata sifat + -er + than + objek

- Subjek + to be + more + kata sifat + than + objek

Contoh kalimatnya:

- Lee Chong Wei is stronger than Simon Santoso. [Lee Chong Wei lebih kuat daripada Simon
Santoso.]

- Anas is more diligent than Lutfi. [Ansa lebih rajin daripada Lutfi.]

Untuk beberapa situasi, comparative degree tidak menggunakan than. Mengapa? Ini karena kedua
benda yang dibandingkan tidak ditulis dalam satu kalimat.

Contohnya sebagai berikut:

- Wawan’s car isn’t very big. He wants a bigger car. [Mobil Wawan tidak terlalu besar. Dia
menginginkan mobil yang lebih besar.]

- I’m not very tall. My brother is taller. [Saya tidak terlalu tinggi. Saudara laki-laki saya lebih
tinggi.]

3. Superlative Degree (Tingkat Paling)
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Superlative degree digunakan untuk membandingkan dua benda atau lebih, di mana salah satu benda
paling/ter… dari benda yang lainnya. Anda tinggal menambahkan akhiran -est di belakang kata sifat
atau menambahkan most di depan kata sifat. Jangan lupa untuk menambahkan the sebelum kata sifat
yang berfungsi sebagai penegas.
Contoh-contoh kalimatnya:

- Sahrul is the tallest boy among us. [Sahrul adalah anak tertinggi di antara kami.]

- Mr. Susilo was the oldest man in the meeting. [Tuan Susilo adalah orang tertua di dalam rapat
tersebut.]

- Taj Mahal is the most luxurious cemetery in the world. [Taj Mahal adalah kuburan paling
mewah di dunia.]

- Cristiano Ronaldo is the most expensive football player in the world. [Cristiano Ronaldo adalah
pesepak bola termahal di dunia.]

E. Metode
Scientific approach

F. Media dan Sumber Belajar
1. Gambar benda
2. LCD
3. Power Point

G. Langkah – langkah Pembelajaran
Pertemuan 1
1. Pendahuluan ( 10 menit )

a. Guru mengecek kesiapan siswa belajar baik secara fisik maupun psikologis.
b. Guru menanyakan pengalaman siswa dalam berbahasa Inggris.
c. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai.
d. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang

kegiatan yang akan dilakukan siswa untuk menyelesaikan latihan-latihan dan
tugas dalam pembelajaran.

2. Kegiatan inti ( 60 menit )
a. Mengamati (observing)

1. Guru menunjukkan gambar suatu benda dan memberikan pertanyaan
2. Siswa menjawab pertanyaan guru.
3. Guru memberikan pertanyaan lanjutan.
4. Guru memberi contoh jawaban atas pertanyaan yang dilontarkannya.
5. Guru melafalkan kata-kata yang berhubungan dengan tingkat perbandingan
6. Siswa menirukan kalimat yang dicontohkan oleh guru dengan

memperhatikan struktur bahasa dan pengucapannya.
7. Siswa bermain peran mengenai percakapan sederhana tentang tingkat

perbandingan yang terdapat didalam buku paket tersebut.
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b. Menanya (questioning)
1. Siswa menanyakan bagaimana cara pengucapan yang baik dan benar

mengenai beberapa kata atau ungkapan yang masih sulit.
2. Siswa menanyakan arti beberapa kata yang masih dirasa sulit.
3. Siswa menanyakan perbedaan penggunakan perbandingan sifat; as ... as, -er,

-est, more ..., the most ...
4. Guru menjelaskan apa yang ditanyakan oleh siswa.

c. Mengumpulkan informasi
1. Siswa membaca kembali beberapa percakapan mengenai teks perbandingan.
2. Siswa mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai maksud dari setiap

dialog yang dihubungkan dengan fungsi sosial yang muncul di dalamnya.
3. Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mengidentifikasi ciri-ciri (fungsi

sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan)interaksi menyebutkan dan
menanyakan tentang perbandingan sifat.

4. Secara kolaboratif, siswa berusaha menggunakan bahasa Inggris untuk
menyebutkan dan menanyakan tentang perbandingan sifat orang, binatang,
benda dalam konteks pembelajaran.

d. Kegiatan mengasosiasi
1. Siswa membaca beberapa kalimat terkait dengan konteks perbandingan.
2. Guru membacakan cara pengucapan kalimat-kalimat yang ada.
3. Siswa menuliskan kembali kalimat dengan konteks perbandingan dengan

ungkapan perbandingan yang sudah dipelajari sebelumnya.
4. Guru memberikan pendampingan kepada siswa mengenai kegiatan yang

sedang dilakukan.
e. Kegiatan mengkomunikasikan

1. Siswa memperlihatkan hasil tulisannya kepada guru dan juga rekan
sebangkunya.

2. Guru memberikan masukan atas jawaban yang dituliskan oleh siswa.
3. Siswa memperhatikan jawaban yang dituliskan oleh temannya.
4. Siswa memberikan masukkan mengenai jawaban temannya.

3. Kegiatan penutup ( 10 menit )
1. Guru bersama – sama dengan siswa dan / sendiri membuat

rangkuman/simpulan pelajaran
2. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram,
3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran,
4. Memberikan tugas
5. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya

Pertemuan 2
1. Tahap Kegiatan ( 10 menit )
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1. Salam tegur sapa
2. Guru memberi apersepsi dan motivasi
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran;
4. Guru  menyampaikan  cakupan  materi  dan  uraian kegiatan;

2. Kegiatan Inti ( 60 menit )

1. Guru mengulas kembali materi tentang Comparison Degree
2. Guru memberikan sebuah gambar yakni dua bunga, kemudian siswa diminta untuk
membandingkan dua bungan tersebut secara lisan
3. Guru membagikan gambar ke setiap siswa
4. Siswa diberi permasalahan berdasarkan gambar yakni mencari persamaan dan
perbedaan
5. Setiap siswa mempresentasikan hasil temuannya secara lisan didepan kelas

3. Penutup ( 10 menit )

1. Guru bersama – sama dengan siswa dan membuat rangkuman/simpulan dari
pelajaran
2. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan
secara konsisten dan terprogram,
3. Peserta didik memperhatikan informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran
untuk pertemuan berikutnya.
4. Peserta didik dan guru mengucapkan salam perpisahan

H. Penilaian hasil pembelajaran
1. Teknik penilaian

a. Penilaian sikap : observasi
b. Pengetahuan : tes lisan (orally questions) dan tes tulis

2. Instrumen
a. Test Tulis

1. What do you think about Sponge bob and Garfield?

1. Who is taller?
2. Who is younger?
3. Who is havier?

Sponge Bob
6 years old
3 kilos
0.20 mt

Garfield
10 years old
60 kilos
0.57 mt
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4. Who is shorter?
5. Who is older?

2. Look at the pictures and make comparisson about them.

1. Alice is ...... than Bob (young)
2. Bob is .... than Alice. (old)
3. Alice is ... than Bob. (beautiful)
4. Bob is ... than Alice. (tall)
5. Alice is ... than Bob. ( fat )

3. Pedoman penilaian
a. Untuk nomor I, tiap jawaban benar skor 3
b. Untuk nomor II, tiap jawaban benar diberi skor 2
c. Jumlah skor maksimal

I 5 x 3 = 15
II 5 x 2 = 10
Jumlah = 25

d. Nilai maksimal = 10

e. Nilai siswa =

Bob
28 years old
55 kilos
1.50 mt

Alice
9 years old
33 kilos
1.20 mt

Skor perolehan
Skor maksimal

x10
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Appendix 2 Students’ Worksheet
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Appendix 3 Picture about flowers
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Appendix 4 Pictures of Spongebob and Garfield
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Appendix 5 Picture of Objects, Persons and Animals
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Appendix 6 The List Of Students’ Name
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Appendix 7 Students’ Classroom Activities
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Appendix 8 Teachers’ Interview sheet

 Interview for the teacher

1. Berapa lama Ibu mengajar di SMPN 50? 3 Tahun

2. Bagaimana perasaan Ibu saat mengajar bahasa inggris untuk anak SMP? Senang,

karena mereka memulai untuk belajar Bahasa Inggris dari menulis  ( writing ), berbicara

( speaking ) dan mendengarkan ( listening )

3. Apa yang Ibu lakukan sebelum memulai materi pelajaran? Berdoa, lalu mengulang

kembali materi yang sebelumnya atau yang diajarkan kemarin, dan kadang-kadang

diberikan ice breaking saat mengajarkan soal-soal latihan.

4. Apakah Ibu menyampaikan hikmah/pelajaran hidup yang bisa di ambil sesudah

memberikan materi? Kadang-kadang ( tidak selalu )

5. Menurut Ibu, apakah speaking untuk anak SMP itu penting dan perlu untuk dilakukan?

Penting, untuk melatih para siswa SMP berani untuk berbicara bahasa inggris.

6. Apa yang Ibu lakukan untuk menarik perhatian anak-anak agar mendengarkan dan

focus pada materi yang di ajarkan? Mengajarkan materi pembelajaran dengan

menggunakan media audio visual dan media visual

7. Dengan menggunakan metode dari Gambar untuk speaking, apakah Ibu mengalami

kesulitan dalam melakukan kegiatannya? Jika Iya, apa alasannya? Tidak begitu, karena

dengan melihat gambar sebenanya siswa sudah bisa membacanya hanya saja

vocabulary ( kosa kata ) mereka yang kurang jika tidak ada alat pembantu seperti

kamus.

8. Apakah metode dengan menggunakan Gambar sesuai untuk ank SMP? Saya rasa untuk

kelas yang tidak aktif metode ini belum cukup sesuai

9. Menurut Ibu, apakah para siswa paham dengan materi pelajaran dengan metode

Gambar yang di ajarkan oleh Ibu? Sebagian mungkin dari para siswa ada yang paham

dengan menggunakan metode seperti ini kembali lagi kepada skemampuan siswa yang

berkaitan dengan kosa kata yang mereka punyai.
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Appendix 9 Teachers’ Observation sheet
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Appendix 10 Student’s Observation sheet
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Appendix 11 Student’s Interview Sheet
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Appendix 12 Student’s Interview Answer Sheet
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