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Appendix 1: LembarPenelitian 

Lembar Pengamatan Semi-terstruktur 

Kegiatan Guru dalamMembukaPelajaran 

Mata Pelajaran : BahasaInggris 

Kelas : XI IPA 

 : SMA Muhammadiyah 9 Surabaya 

TempatPengamatan : Jl. DukuhGogor Kali No. 11-12, Jajar Tunggal, Wiyung, Kota 

Surabaya, JawaTimur. 

WaktuPengamatan : 08 Mei 2018 dan 09 Mei 2018 

NamaPengamat : Siti Imalia Tanjung 

Catatan : Padalembarpengamatanini, 

penilaiandiberikandengancaramencontreng (√) ‘Ya’ apabila indikator 

dari kegiatan tersebut dilakukan oleh guru dan ‘Tidak’ apabila 

indikator tersebut tidak dilakukan oleh guru. 

Indikator/Butir-

Butir Pengamatan 

Ya Tidak Tanggal 

Pengamatan 

Catatan Deskriptif 

1. Memberi salam.  

 

√ 

  

 

08/05/2018 

Setelah berdo’a bersama, guru memulai 

pembelajaran dengan ucapan salam, 

serta seluruh siswa menjawab ucapan 

salam guru. 

 

 

√ 

  

 

09/05/2018 

Sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran, guru melakukanrutinitas 

yang samasepertiharisebelumnya, yakni 

mengucapkan salam dan seluruh siswa 

menjawab ucapan salam guru. 

2. Mengecek 

kehadiran 

siswa. 

√  08/05/2018 Guru mengawali pembelajaran dengan 

memastikan kelengkapan jumlah  

peserta didiknya melalui daftar absensi. 

 

√ 

  

09/05/2018 

Sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran, guru melakukan rutinitas 

yang sama seperti hari sebelumnya.  
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Saat diabsen, siswa/i yang dipanggil 

namanya mengangkat tangannya 

masing-masing guna menunjukan 

kehadirannya kepada guru. 

3. Mengecek 

kesiapan mental 

siswa mengikuti 

KBM. 

 

√ 

  

08/05/2018 

Sebelum memberikan pembelajaran 

guru mengkondisikan kelas agar tidak 

ada siswa yang melakukan kegiatan 

selain untuk tujuan pembelajaran seperti 

makan, minum ataupun berbicara. 

Setelah kelas benar-benar tenang, guru 

baru mau memulai kegiatan 

pembelajaran. Siswa diminta untuk 

mengumpulkan handphone dan ditaruh 

dikantor sebelum memulai 

pembelajaran. 

 

 

 

√ 

  

 

09/05/2018 

Sebelummemulaikegiatanpembelajaran, 

guru melakukanrutinitas yang sama 

seperti hari sebelumnya. Guru tidak 

akan memulai kegiatan pembelajaran 

jika kelas masih gaduh atau ada yang 

berbicara satu sama lain. 

4. Mengecek 

kesiapan fisik 

siswa mengikuti 

KBM.                                          

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

08/05/2018 

Guru selalu memulai kegiatan 

pembelajaran dengan berkeliling kelas 

untuk mengecek kelengkapan atribut 

siswa, kerapihan kuku dan rambut (bagi 

yang laki-laki), serta buku paket, dan 

kamus siswa. Apabila ada salah seorang 

siswa yang memiliki atribut yang kurang 

lengkap, memiliki rambut (bagi laki-

laki) dan rambut yang panjang, ataupun 

tidak membawa kamus, guru akan 
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memberikan hukuman berupa 

menghafal 10 kosakata baru. 

 

√ 

  

09/05/2018 

Guru melakukan hal yang sama sebelum 

memulai KBM dengan tujuan penerapan 

pendisiplinan kepada siswa. 

5. Mempersiapkan 

mental siswa. 

  

√ 

 

08/05/2018 

Tidak ada persiapan mental secara 

spesifik. 

  

√ 

 

09/05/2018 

Tidak ada persiapan mental secara 

spesifik. 

6. Menumbuhkan 

motivasi. 

 

 

 

√ 

  

 

08/05/2018 

Guru mengatakan “lakukan terlebih 

dahulu kalian pasti bisa ngerjakannya” 

dan guru menjelaskan kembali jika ada 

siswa yang bertanya ketika kurang 

paham.  

 

 

√ 

  

09/05/2018 

Guru mengatakan “ayo mana yang lain 

ada yang sudah selesai ini, masak kalah 

dengan kelompok 1.  

 

7. Menghidupkan 

suasana kelas. 

 

√ 

  

08/05/2018 

Sesekali guru memberikan gurauan agar 

suasana kelas tidak tegang. 

 

 

√ 

  

09/05/2018 

Guru melakukan hal yang sama seperti 

hari sebelumnya; sesekali menyelipkan 

gurauan dalam kegiatan pembelajaran. 

8. Menjelaskan 

kompetensi 

yang hendak 

dipelajari. 

 

√ 

  

08/05/2018 

Guru menjelaskan secara detail 

mengenai materi pembelajaran. 

  

√ 

 

09/05/2018 

Siswa hanya di minta untuk melanjutkan 

pekerjaan sesuai dengan arahan guru 

pada hari-hari sebelumnya. 

9. Menunjukan 

indikator 

kompetensi 

yang hendak 

 

√ 

  

08/05/2018 

Guru menjelaskan arahan dari tugas 

yang diberikan. 

 √ 09/05/2018 Guru menjelaskan tujuan dan arahan 

dari tugas yang telah diberikan. 
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dipelajari. 

10. Menjelaskan 

langkah-

langkah 

pembelajaran. 

 

√ 

  

08/05/2018 

Guru menjelaskan secara detail 

mengenai langkah-langkah 

pembelajaran kepada setiap kelompok. 

 

√ 

  

09/05/2018 

Guru menjelaskan tatacara untuk 

melakukan tugas yang telah diberikan 

oleh guru. 
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LembarPengamatan Semi-terstruktur 

Kegiatan Guru dalam Melakukan Asesmen Proses Informal 

Mata Pelajaran : BahasaInggris 

Kelas : XI IPA 

 : SMA Muhammadiyah 9 Surabaya 

TempatPengamatan : Jl. DukuhGogor Kali No. 11-12, Jajar Tunggal, Wiyung, 

Kota Surabaya, JawaTimur. 

WaktuPengamatan : 08 Mei 2018 dan 09 Mei 2018 

NamaPengamat : Siti Imalia Tanjung 

Catatan : Padalembarpengamatanini, 

penilaiandiberikandengancaramencontreng (√) ‘Ya’ apabila 

indicator darikegiatantersebutdilakukanoleh guru dan 

‘Tidak’ apabila indicator tersebuttidakdilakukanoleh guru. 

Indikator/Butir-

ButirPengamatan 

Ya Tidak Tanggal 

Pengamatan 

Catatan Deskriptif 

 

1. Mendorong siswa untuk 

mengerjakan latihan. 

 

√ 

  

08/05/2018 

Guru memberikan 

semangat pada  

siswa agar mampu 

mengerjakan 

latihan yang 

diberikan untuk 

mencapai target 

pembelajaran. 

 

√ 

  

09/05/2018 

Guru memberikan 

motivasi kepada 

siswa agar siswa 

mampu 

mendapatkan hasil 

yang lebih baik dari 

hari sebelumnya. 

    Setelah guru selesai 
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2. Mendorong siswa untuk 

tidak takut melakukan 

kesalahan. 

√ 08/05/2018 memberikan 

penjelasan kepada 

siswa, masih ada 

siswa dari beberapa 

kelompok yang 

merasa bingung 

untuk memulai 

mempresentasikan 

tugasnya lantas 

guru berkata, “coba 

lihat lagi videonya 

pasti kalian bisa 

nanti saya akan 

bantu jelaskan lagi 

jika tidak kalian 

dapat mencatatnya 

dikertas” 

 

√ 

  

09/05/2018 

Guru berkata, 

“sebisa mungkin 

kalian 

menggunakan 

bahasa inggris 

namun jika ada kata 

yang kalian tidak 

mengerti kalian 

bisa gunakan ‘How 

To Say’ ”. 

3. Mengecek bahwa semua 

siswa mengerjakan 

latihan dengan 

berkeliling kelas. 

 

√ 

 

 08/05/2018 Guru kerap kali 

berkeliling kelas 

sembari 

menanyakan 
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kesulitan yang 

dialami oleh siswa 

pada tiap kelompok 

dan memberikan 

pengarahan sesuai 

dengan 

permasalahan yang 

dihadapi oleh 

siswa. 

 

√ 

  

09/05/2018 

- 

4. Menanyakan kesulitan 

siwa secara klasikal. 

√  08/05/2018 - 

  11/05/2018 - 

5. Melakukan tanya-jawab 

dengan dengan siswa 

secara klasikal. 

√  09/05/2018 - 

√  11/05/2018 - 

6. Memberikan penjelasan 

terkait kesulitan secara 

klasikal. 

√  09/05/2018 - 

√  11/05/2018 - 

7. Mendatangi siswa satu 

per satu. 

 √ 08/05/2018 Siswa tergabung 

dalam satu 

kelompok. Guru 

mendatangi tiap 

kelompok secara 

berkeliling untuk 

memberikan 

pengarahan dan 

solusi terhadap 

permasalahan yang 

dihadapi oleh 

masing-masing 
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kelompok. 

 √ 09/05/2018 - 

8. Menanyakan kesulitan 

siswa satu per satu. 

 √ 09/05/2018 - 

 √ 11/05/2018 - 

9. Melakukan tanya-jawab 

dengan siswa satu per 

satu. 

  

√ 

09/05/2018  

- 

 √ 11/05/2018 - 

10. Menjelaskan kesulitan 

siswa satu per satu. 

  

√ 

09/05/2018  

- 

 √ 11/05/2018 - 

11. Membetulkan kesalahan 

siswa satu per satu. 

  

√ 

09/05/2018  

- 

 √ 11/05/2018 - 

12. Mendorong siswa untuk 

menyelesaikan tugasnya 

sebaik mungkin. 

 

√ 

 09/05/2018 Guru selalu 

menyemangati 

siswa untuk 

menyelesaikan 

tugasnya. 

√  11/05/2018 Guru melakukan 

hal yang sama 

seperti hari 

sebelumnya. 
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Lembar Pengamatan Semi-terstruktur 

Kegiatan Guru dalam Melaksanakan Kegiatan Inti dan Menutup KBM 

Mata Pelajaran : BahasaInggris 

Kelas : XI IPA 

 : SMA Muhammadiyah 9 Surabaya 

TempatPengamatan : Jl. DukuhGogor Kali No. 11-12, Jajar Tunggal, 

Wiyung, Kota Surabaya, JawaTimur. 

WaktuPengamatan : 08 Mei 2018 dan 09 Mei 2018 

NamaPengamat : Siti Imalia Tanjung 

Catatan : Padalembarpengamatanini, 

penilaiandiberikandengancaramencontreng (√) ‘Ya’ 

apabila indicator darikegiatantersebutdilakukanoleh guru 

dan ‘Tidak’ apabila indicator tersebuttidakdilakukanoleh 

guru. 

Indikator/Butir-

ButirPengamatan 

Ya Tidak CatatanDeskriptif 

1. Menjelaskan materi 

Explanation teks dengan 

tema “Earthquakes. 

 

√ 

 Guru melakukan pembelajaran 

sesuai dengan prosedur yang 

ada pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan 

sangat baik. Pembelajaran 

dengan materi teks Explanation 

dimulai pada tanggal 08 Mei 

2018. Diawali dari membuat 

grup secara acak dengan 

membagi seluruh siswa dalam 

satu kelas yang terdiri dari 30 

siswa menjadi 1 kelompok yang 

tiap kelompoknya terdiri dari 4-

5 siswa, untuk selanjutnya guru 

menjelaskan materi tentang 

Explanation text yang bertema 

“Earthquakes” Setelah 

ditentukan kelompoknya, siswa 

bergabung bersama kelompok 

masing-masing. Selanjutnya 

2. Memberikan video 

tentang “Earthquakes” 

kepada setiap kelompok. 

√  

3. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

“Earthquakes” dan 

kegiatan yang akan 

siswa lakukan untuk 

mencapai tujuan 

tersebut. 

 

√ 

 

4. Mengamati respon siswa 

secara berkelompok 

ketika menonton video 

yang telah dibagikan 

oleh guru pada setiap 

kelompok. 

 

√ 

 

5. Meminta siswa untuk 

menanyakan pertanyaan 

yang belum dipahami 

selama penjelasan yang 

diberikan oleh guru. 

 

 

√ 

 

6. Meminta siswa untuk 

menonton dan 

memahami video 

“Earthquakes” yang 

dibagikan oleh guru 

pada segiap kelompok. 

√  
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7. Meminta siswa untuk 

mengembangkan point-

point yang telah didapat 

dari video tersebut untuk 

di presentasikan oleh 

siswa. 

 

 

√ 

 guru menjelaskan materi 

pembelajaran sesuai dengan 

topik. Setelah memastikan 

seluruh siswa memahami materi 

yang diberikan oleh guru, guru 

memberikan tugas untuk 

membuat penilaian dari 

pembelajaran yang telah 

diajarkan. Setelah itu, untuk 

mempermudah siswa dalam 

mempresentasikannya yang 

diberikan oleh guru, siswa 

disuruh mencatat point-point 

yang belum dimengerti untuk 

memudahkan siswa 

mempresentasikan tugasnya. 

 

Pada tahap awal dari tugas yang 

diberikan oleh guru, seluruh 

siswa secara berkelompok 

diminta untuk  

Mempresentasikan tugas dengan 

tema “Earthquakes” seperti 

contoh video yang telah 

dibagikan oleh guru pada 

masing-masing kelompok. Guru 

meminta siswa untuk 

menuliskan point-point yang 

didapat dari video tersebut. Lalu 

siswa diminta untuk 

mempresentasikan tugas yang 

8. Meminta perwakilan 

siswa dari setiap 

kelompok untuk 

mempersiapkan diri 

guna mempresentasikan 

point-point dari video 

yang telah ditontonnya. 

√  

9. Meminta siswa untuk 

membuat video dengan 

tema “Erosion” dan 

mengirimkannya di 

WhatsApp. 

 

√ 

 

10. Meminta siswa untuk 

mempresentasikan video 

dengan tema “Erosion” 

secara online 

menggunakan videocall 

dari media WhatsApp. 

√  

11. Menjelaskan 

keberhasilan yang telah 

dicapai oleh siswa 

√  

12. Menjelaskan 

kekurangan-kekurangan 

siswa yang perlu 

diperbaiki. 

√  

13. Memberikan kesimpulan 

hasil pembelajaran pada 

pertemuan di hari itu. 

 

√ 

 

14. Bertanya pada siswa 

mengenai kesulitan 

selama pembelajaran. 

√  

15. Memberikan solusi 

apabila ada kendala 

selama kegiatan 

pembelajaran. 

 

√ 

 

 

 

16. Berdoa dan 

mengucapkan salam 

penutup. 

 

 

√ 
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telah dibuatnya dengan bahasa 

siswa itu sendiri. Pada tahap 

selanjutnya, guru meminta 

siswa untuk membuat video 

yang bertema “Erosion” secara 

individual. Lalu siswa diminta 

untuk mengirimkan video 

tersebut melalui WhatsApp 

dengan diberikan deadline untuk 

pengumpulan tugasnya. 

Pembelajaran diakhiri dengan 

memberikan kesimpulan dan 

feedback selama pembelajaran. 

Selanjutnya guru mengajak 

siswa untuk berdoa bersama dan 

menutup pembelajaran dengan 

salam penutup. 

 

Pembelajaran dilanjut dihari 

berikutnya yakni tanggal 09 Mei 

2018. Guru mengawali 

pembelajaran inti dengan 

menjelaskan langkah-langkah 

untuk latihan berikutnya. Guru 

meminta siswa membuat video 

dan di presentasikannya secara 

tatap muka dengan media 

WhatsApp yang disebut dengan 

videocall. Sebagaimana 

pertemuan sebelumnya, guru 

mengakhiri pembelajarana 
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dengan hal yang sama berupa 

memberikan kesimpulan dan 

feedback, serta mengajak 

seluruh siswa untuk berdoa 

bersama dan guru menutupnya 

dengan salam penutup yang 

kemudian dijawab oleh seluruh 

siswa. 
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LembarPengamatan Semi-terstrukturAjektiva 

PersiapandanKegiatan Guru dalamMembukaPelajaran 

Mata Pelajaran : BahasaInggris 

Kelas : XI IPA 

 : SMA Muhammadiyah 9 Surabaya 

TempatPengamatan Jl. DukuhGogor Kali No. 11-12, Jajar Tunggal, Wiyung, 

Kota Surabaya, JawaTimur. 

WaktuPengamatan : 08 Mei 2018 dan 09 Mei 2018 

NamaPengamat : Siti Imalia Tanjung 

Catatan : Padalembarpengamatanini, 

penilaiandiberikandengancaramencontreng (√) predikat 

yang diberikanuntukmasing-masingbutir indicator 

selamakegiatanpembelajaran. 

 

 

Butir Soal 

 

Contreng 

(√) 
 

 

 

Indikator 

Penilaian 

 

 

Catatan Deskriptif 

 

1. Bagaimanapersiapan 

guru melaksanakan 

KBM? 

 

√ 

Sangat siap Guru sangat siap dalam 

menjalani pelaksanaan 

KBM. Banyak alat 

pendukung yang 

disediakan oleh guru 

untuk menunjang proses 

belajar mengajar; buku 

paket, spidol cadangan, 

kamus, laptop, dll guna 

memfasilitasi proses 

KBM 

 Cukup siap 

 Kurang siap 

 Tidak siap 

 

2. Bagaimana kesiapan 

guru melaksanakan 

KBM? 

 

√ 

Sangatbaik Guru sangat baik dalam 

menyiapkan diri guna 

pelaksanaan KBM. Hal 

ini dibuktikan dari 

disiapkannya print out 

yang berisikan langkah-

langkah pengerjaan 

 Baik 

 Cukup 

 Kurang 
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latihan yang hendak 

diberikan kepada siswa. 

Hal ini ditujukan untuk 

meminimalisir 

ketidakpahaman siswa 

terhadap pengerjaan 

tugas. 

3. Bagaimanaupaya guru 

mempersiapkan 

mental 

siswamengikuti 

KBM? 

 

√ 

Sangat menarik Upaya guru dalam 

menyiapkan mental 

siswa sangat menarik. 

Guru tidak langsung 

memulai pembelajaran 

dengan materi berat 

yang akan membuat 

siswa merasa jenuh 

melainkan siswa 

diberikan intermeso 

berupa tebak-tebakan 

yang berhubungan 

dengan topik yang akan 

dibahas yakni ‘malin 

kundang’. 

 Cukup menarik 

 Membosankan 

 Tidak mengena 

 

4. Bagaimana upaya 

guru mempersiapkan 

fisik siswa mengikuti 

KBM? 

 

√ 

Sangat 

menyehatkan 

Tidak ada aktivitas fisik 

yang melelahkan siswa 

saat pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran 

terbilang cukup 

sederhana seperti 

pembelajaran pada 

umumnya. Metode 

 Sangat 

menyenangkan 

 Melelahkan 

 Sangat 

melelahkan 
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pembelajaran yang 

diterapkan dikelas 

merupakan Group 

Investigation. Hal 

tersebut memungkinkan 

siswa untuk duduk 

melingkar guna 

memecahkan masalah 

secara berkelompok.  

5. Bagaimana Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

yang disiapkan guru? 

 

√ 

Sangat lengkap Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran yang 

dibuat oleh guru lengkap 

dan jelas. Sistematika 

penulisannya seperti 

penulisan RPP pada 

umumnya sehingga 

mudah untuk dipahami. 

RPP yang disusun sesuai 

dengan KD yang 

diajarkan. 

*dibuktikan dengan 

lembar penilaian RPP 

 Sangat jelas 

 Tidak bisa 

dipahami 

 Tidak sesuai 

dengan KD-nya 

6. Bagaimana 

kelengkapan isi RPP? 

√ Sangat lengkap Rancangan RPP yang 

dibuat oleh guru sangat 

lengkap memuat 

langkah-langkah yang 

akan dilakukan oleh 

siswa, penilaian yang 

akan didapatkan oleh 

siswa, dsb. 

*dibuktikan dengan 

 Sangat jelas 

 Cukup baik 

 Tidak jelas 
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lembar penilaian RPP 

 

7. Bagaimana penjelasan 

guru tentang 

kompetensi yang 

hendak dipelajari? 

 

√ 

Sangat jelas Guru menjelaskan 

materi pembelajaran 

dengan sangat jelas 

sesuai dengan tahapan 

pada Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

Namun tidak menutup 

kemungkinan masih ada 

siswa yang kurang 

memahami penjelasan 

guru, bisa jadi karena 

siswa kurang 

memperhatikan, karena 

guru menjelaskan 

dengan runtut dan tidak 

terburu-buru agar siswa 

mudah memahami. 

 Salah 

 Membingungkan 

 Siswa tampak 

tidak paham 

 

 

 

 

 

 

LembarPengamatan Semi-terstruktur 

KegiatanSiswaselamaPembelajaran 

Mata Pelajaran : BahasaInggris 

Kelas : XI IPA 

 : SMA Muhammadiyah 9 Surabaya 

TempatPengamatan : Jl. DukuhGogor Kali No. 11-12, Jajar Tunggal, 

Wiyung, Kota Surabaya, JawaTimur. 

WaktuPengamatan : 08 Mei 2018 dan 09 Mei 2018 

Catatan : Padalembarpengamatanini, 
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penilaiandiberikandengancaramencontreng (√) 

predikat yang diberikanuntukmasing-masingbutir 

indicator selamakegiatanpembelajaran. 

Indikator/Butir-

ButirPengamatan 

Ya Tidak CatatanDeskriptif 

 

1. Menonton  dan memahami 

video yang bertema 

“Earthquakes” yang 

dibagikan oleh guru pada 

setiap kelompok. 

 

√ 

 Pembelajaran pertemuan 

pertama dimulai pada tanggal 

08 Mei 2018. Siswa 

melakukan seluruh perintah 

guru dengan baik, meskipun 

guru harus beberapa kali 

menjelaskan dan memberikan 

arahan tentang video yang 

telah ditontonnya. Namun 

siswa lebih mudah memahami 

penjelasan guru karena guru 

memberikan arahan untuk 

mencatat point-point yang 

dianggap sulit dimengerti. 

Metode pembelajaran yang 

diterapkan pun sangat efektif 

untuk membuat siswa saling 

menjelaskan satu sama lain. 

Siswa lebih bisa memahami 

dab berkolaborasi dengan 

siswa lainnya guna mencapai 

tujuan yang sama. 

2. Mengembangkan point-

point yang telah didapat 

dari video tersebut untuk 

dipresentasikan oleh siswa. 

 

√ 

 Siswa diminta untuk 

berdiskusi dan mencatat 

point-point yang dianggap 

sulit  dan penting untuk 

menjadi sebuah paragraph 
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yang dapat dengan mudah 

untuk dipresentasikan pada 

setiap perwakilan kelompok. 

3. Mempersiapkan diri guna 

mempresentasikan point-

point dari video yang telah 

ditontonnya 

 

√ 

 Setelah guru selesai 

menjelaskan, siswa diminta 

untuk mempresentasikan 

point-point dari video yang 

telah ditontonnya dalam 

setiap perwakilan kelompok. 

Siswa mempretasikan dengan 

inotasi yang baik. Dan 

sesekali bertanya baik kepada 

guru maupun pada teman 

sekelompok mengenai makna 

kata yang tidak mereka 

pahami seperti contoh 

menggunakan “How To Say” 

4. Membuat video dengan 

tema “Erosion” dan 

mengirimkannya melalui 

WhatApp. 

√  Setelah perwakilan kelompok 

mempresentasikan point-point 

dari video tersebut. Siswa 

diminta untuk membuat video 

dengan tema “Erosion” dan 

mengirimkannya melalui 

WhatsApp dengan deadline 

yang telah ditentukan. 

5. Mempresentasikan video 

dengan tema “Erosion” 

secara online dengan 

menggunakan videocall 

dari media WhatsApp. 

√  Kegiatan ini dilakukan pada 

tanggal 09 Mei 2018. Siswa 

melakukan presentasi dengan 

tema “Erosion” secara online 

dengan cara bertatap muka 

langsung kepada guru melalui 



53 
 

WhatsApp yang disebut 

videocall. 
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Appendix 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah    : SMAMuhammadiyah 9  

Mata pelajaran   : B. Inggris  

Kelas/Semester  : XI IPA/2 

Pertemuan ke  : 1 (satu) 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI)  

1. Menghargaidanmenghayatiajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargaidanmenghayatiperilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalamberinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

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

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasaingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan  

 

B. KompetensiDasardanIndikatorPencapaiankompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.8 membedakan fungsi sosial, 3.8.1 Siswa dapat menganalisis fungsi sosial, 
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struktur teks, dan unsur kebahasaan 

beberapa teks explanation lisan dan 

tulis dengan memberi dan meminta 

informasi terkait gejala alam atau 

sosial yang tercakup dalam mata 

pelajaran lain di kelas XI, sesuai 

dengan konteks penggunaannya  

 

 

struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa 

teks explanation secara lisan dan tulis. 

3.8.2 Siswa dapat mengidentifikasi fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 

beberapa teks explanation secara lisan dan 

tulis. 

 

4.8 menangkap makna secara 

kontekstual terkait fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur kebahasaan 

teks explanation lisan dan tulis, 

terkait gejala alam atau sosial yang 

tercakup dalam mata pelajaran lain 

di kelas XI  

 

4.8.1 Siswa dapat mempresentasikan teks 

explanasi secara kontekstual terkait fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaannya. 

4.8.2 Siswa dapat mendemontrasikan teks 

explanasi secara kontekstual terkait fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaannya. 

 

C. Tujuanpembelajaran 

Setelahmempelajarimateriini, siswadiharapkanmampu: 

1. Meningkatkan kesungguhan belajar bahasa inggris terkait pembelajaran teks 

explanasi sederhana dalam mengaplikasikan berbicara dengan cara live 

presentation dan recorded presentation. 

2. Meningkatkan perilaku peduli, percaya diri dan tanggung jawab melalui pesan 

moral yang didapat dari pembelajaran teks explanasi. 

3. Siswa mampu mengetahui pembelajaran speaking dengan metode live 

presentation and recorded presentation. 

4. Mengetahui tingkat kepercayaan diri siswa dalam berbicara secara live 

presentation dan recorded presentation. 

5. Mengkreasikan gaya berbicaranya memalui beberapa teknik seperti dengan cara 

live presentation dan recorded presentation. 
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6. Mempresentasikan teks explanasi secara kontekstual terkait fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur kebahasaannya. 

7. Mendemontrasikan teks explanasi secara kontekstual terkait fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur kebahasaannya. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Fungsi Sosial 

- Mengidentifikasi fungsi sosial dari teks Explanation. 

- Mengidentifikasi struktur teks dari teks Explanation. 

- Mengidentifikasi unsur kebahasaan dari teks Explanation sesuai konteks 

penggunaannya. 

- Membuat membuat teks Explanation tertulis dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, yang benar dan sesuai 

konteks. 

- Mempresentasikan Explanation Text 

2. Tujuan Komunikatif 

-  Untuk memungkinkan para pembaca untuk memahami proses yang 

terlibat dalam formasi atau kerja dari suatu fenomena. 

- Untuk menjelaskan proses fenomena alam, sosial, ilmiah, dan budaya. 

3.  Struktur Teks 

Teks penjelasan dapat memiliki paragraf sebanyak yang diinginkan penulis. 

Namun, itu terutamaterdiri dari dua bagian: pernyataan umum dan penjelasan. 

a. Sebuah  Pernyataan umum 

- Bagian ini menyajikan subjek yang akan dijelaskan. 

 b. Penjelasan 

- Paragraf pendukung dikenal sebagai penjelasan. Pernyataan 

penjelasan dalam urutan kronologis untuk menggambarkan 

bagaimana subjek menjadi ada atau bagaimana cara kerjanya. 

4. Unsur Kebahasaan 

- Simple Present Tense (current facts) 

- Passive voice 
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- Action verbs 

- Punctuation 

- Conjunction of time and cause effect 

- Adverbial Phrases 

- Noun Phrases 

- Technical Terms 

- General and Abstract Nouns 

 

E. Metode Pembelajaran: 

- Pendekatan Scientific Approach 

- Metode: Cooperative learning. 

 

F. Media, alat dan sumber pembelajaran: 

- 1.      Media                          : Video 

- 2.      Alat                             : Laptop, Papan Tulis, LCD Proyektor, Hand 

Phone 

- 3.      Sumber Pembelajaran :  

- Buku : “Pathway to English”  

- Internet : “youtube” 

 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran : 

Kegiatan Langkah-langkah kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  Warming Up 

• Guru menyapa kelas dan membuka kelas 

dengan ucapan salam. 

• Guru menjelaskan materi explanantion text 

dengan topic “Earthquakes” 

•  Lalu guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran “Earthquakes” dan kegiatan 

yang akan siswa lakukan untuk mencapai 

10’ 
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tujuan tersebut. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

sepanjang penjelasan yang telah 

disampaikan. 

Inti  Observing 

• Guru meminta setiap kelompok melihat 

video yang diberikan oleh guru selama 

video itu diputar siswa diminta untuk 

memahami dan mencatat kata-kata yang 

dianggap penting. 

Associating 

Task 1 (Group Task) 

• Guru meminta siswa untuk 

mengembangkan point-point yang telah di 

dapat dari video tersebut untuk 

dipresentasikan oleh siswa. 

• Guru  meminta perwakilan siswa dari setiap 

kelompok untuk mempersiapkan diri guna 

mempresentasikan point-point dari video 

yang telah ditontonnya. 

 

Task 2 (Individual Tesk) 

• Guru meminta siswa untuk membuat video 

dengan tema “Erosion” dan 

mengirimkannya di WhatsApp. 

 

Task 3 (Individual Tesk) 

• Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan video dengan tema 

“Erosion” secara online dengan 

70’ 
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menggunakan video call dari media 

WhatsApp. 

 

Penutup  • Guru dan siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada pertemuan ini. 

• Guru bertanya pada siswa apakah ada 

kesulitan dalam belajar pada hari ini. 

• Guru memberikan solusi apabila ada 

kendala dalam kesulitan menerima materri 

pembelajaran  

10’ 
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Instrument penilaian speaking 

 

Apects 

 

Weight 

Criteria  

Score 1 2 3 4 

Fluency 2 Speaking 

with many 

pauses 

Speaking 

too slowly 

Speaking 

generarally 

at normal 

speed 

Speaking 

Fluently 

 

Pronunciation 2 Speaking 

words 

incomprehe

nsibly 

Speaking 

with 

incorrect 

pronunciat

ion but 

still 

understan

dable 

Speaking 

with 

several 

incorrect 

prounounci

ation 

Speaking 

with 

correct 

proununci

ation  

 

Accuracy 2 The serious 

errors 

present in 

speech 

makes the 

message 

difficult to 

understand 

The errors 

present in 

speech 

would 

frequently 

create 

confusion 

The speech 

is still 

understood 

although it 

consists of 

many 

errors 

The 

errors 

present in 

speech 

are so 

minor so 

that the 

message 

would be 

easily 

 

Clarity 2 Often 

mumbles 

of cannot 

understood, 

more than 

one 

Speaks 

clearly 

and 

distinctly 

most of 

the time, 

Speaks 

clearly and 

distinctly 

nearly all 

the time, 

no more 

Speaks 

clearly 

and 

distincly 

all the 

time, no 
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mispronou

nced words 

no more 

than one 

mispronou

nced 

words 

than one 

mispronou

nced word 

misprono

unced 

words 

Performance 2 Speaking 

in volume 

which is 

almost 

inaudible, 

no facial 

expression, 

and not 

communica

tive 

Mumbling 

flat facial 

expression

, and less 

communic

ative 

Speaking 

in soft 

voice, but 

can be 

understood 

good facial 

expression, 

and 

communica

tive enough 

Speaking 

clearly 

and 

loudly, 

good 

facial 

expressio

n, and 

communi

cative 

 

 

Maximum Score = 100 

Minimum score = 25 

Students score =    
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

40
 x 100 =  

Note: 

85 – 100 = Very Good 

70 – 84 = Good  

55 – 69 = Okay 

54 – 25 = Poor 
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Appendix 3 
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Appendix 4 

QUESTIONARE 

Nama : 

No Absen : 

Berilah tanda silang (x) pada pernyataan dibawah ini! 

1. Apakah kamu mengetahui tentang pembelajaran online learning dengan 

menggunakan media pada pembelajaran bahasa inggris? 

a. Sangat mengetahui 

b. Mengetahui 

c. Cukup mengetahui 

d. Tidak mengetahui 
 

2. Apakah kamu mengetahui tentang pembelajaran offline learningyang tidak 

menggunakan media pada pembelajaran bahasa inggris? 

a. Sangat mengetahui 

b. Mengetahui 

c. Cukup mengetahui 

d. Tidak mengetahui 

 

3.  Apakah kamu mengetahui tentang  pembelajaran menggunakan Live 

presentationdengan menggunakan mediaonline dalam pembelajaran bahasa 

inggris seperti videocall di WhatsApp? 

a. Sangat mengetahui 

b. Mengetahui 

c. Cukup mengetahui 

d. Tidakmengetahui 

  

4. Apakah kamu mengetahui tentang pembelajaran menggunakan recorded 

presentation dalam pembelajaran bahasa inggris? 

a. Sangat mengetahui 

b. Mengetahui 

c. Cukup mengetahui 

d. Tidakmengetahui 

 

5. Apakah sebelumnya anda pernah melakukan pembelajaran online learning 

dengan menggunakan media pada pembelajaran bahasa inggris? 

a. Sering 

b. Pernah 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

 

6. Apakah sebelumnya anda pernah melakukan pembelajaran offline learning yang 

tidak menggunakan media pada pembelajaran bahasa inggris? 

a. Sering 

b. Pernah 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 
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7. Apakah sebelumnya anda pernah melakukan pembelajaran Live presentation 

dengan menggunakan media online pada pembelajaran bahasa inggris seperti 

videocall di WhatsApp? 

a. Sering 

b. Pernah 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 
 

8. Apakah sebelumnya anda pernah melakukan pembelajaran recorded 

presentation pada pembelajaran bahasa inggris? 

a. Sering 

b. Pernah 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 
 

9. Apakah kamu menyukai tentang pembelajaran online learning dengan 

menggunakan media pada pembelajaran bahasa inggris? 

a. Sangat menyukai 

b. Menyukai 

c. Cukup menyukai 

d. Tidak menyukai 
 

10. Apakah kamu menyukai tentang pembelajaran offline learningyang tidak 

menggunakan media pada pembelajaran bahasa inggris? 

a. Sangat menyukai 

b. Menyukai 

c. Cukup menyukai 

d. Tidak menyukai 

 

11. Apakah kamu menyukai tentang penerapan pembelajaran dengan menggunkan 

live presentation pada pembelajaran bahasa inggris seperti videocall di 

Whatapp? 

a. Sangat menyukai 

b. Menyukai 

c. Cukup menyukai 

d. Tidak meyukai 

 

12. Apakah kamu menyukai tentang penerapan pembelajaran dengan menggunakan 

recorded presentation pada pembelajaran bahasa inggris? 

a. Sangat menyukai 

b. Menyukai 

c. Cukup menyukai 

d. Tidak menyukai 
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13. Apakah kamu merasa kesulitan dalam belajar speaking menggunakan Online 

learning dengan menggunakan media pada pembelajaran bahasa inggris ? 

a. Sangat sulit 

b. Sulit 

c. Cukup sulit 

d. Tidak sulit 

 

14. Apakah kamu merasa kesulitan dalam belajar speaking menggunakan Offline 

learningyang tidak menggunakan media pada pembelajaran bahasa inggris ? 

a. Sangat sulit 

b. Sulit 

c. Cukup sulit 

d. Tidak sulit 

 

15. Apakah kamu merasa kesulitan dalam belajar speaking menggunakan live 

presentation dengan menggunakan mediaonline pada pembelajaran bahasa 

inggris seperti videocall di WhatsApp? 

a. Sangat sulit 

b. Sulit 

c. Cukup sulit 

d. Tidak sulit 

16. Apakah kamu merasa kesulitan dalam belajar speaking menggunakan recorded 

presentation pada pembelajaran bahasa inggris? 

a. Sangat sulit 

b. Sulit 

c. Cukup sulit 

d. Tidak sulit 

 

17. Mana yang menurut mu lebih membantu kamu dalam pembelajaran speaking 

dengan materi explanation text pada pembelajaran bahasa inggris? 

a. Online learning 

b. Offline learning 

c. Online learning dan offline learning 

d. Tidak keduanya 

 

18. Mana yang menurutmu lebih membantu kamu dalam pembelajaran speaking 

dengan materi explanation text pada pembelajaran bahasa inggris? 

a. Live presentation 

b. Recorded presentation  

c. Live presentation dan Recorded presentation 

d. Tidak keduanya 
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Appendix 5: RekapanKuesioner 

The result of Students’ Questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Questionnaire’s Answer 

A B C D 

1 5 18 6 1 

2 8 13 9 - 

3 11 12 6 1 

4 3 19 6 2 

5 - 21 6 3 

6 8 17 2 3 

7 - 17 6 7 

8 7 18 5 7 

9 4 7 14 5 

10 4 19 7 - 

11 0 9 16 5 

12 4 7 12 7 

13 1 6 21 2 

14 - 2 19 9 

15 2 8 15 5 

16 - 5 19 6 

17 1 13 14 2 

18 4 11 11 4 
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The percentage of Students’ Responses on Questionnaire Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

No Questionnaire’s Answer 

A B C D 

1 16.6% 60% 20% 3,3% 

2 26,6% 43,3% 30% - 

3 36,6% 40% 20% 3,3% 

4 10% 63,3% 20% 6,6% 

5 - 70% 20% 10% 

6 26,6% 56,6% 6,6% 10% 

7 - 56,6% 20% 23,3% 

8 - 60% 16,6% 23,3% 

9 13,3% 23,3% 46,6% 16,6% 

10 13,3% 63,3% 23,3% - 

11 - 30% 53,3% 16,6% 

12 13,3% 23,3% 40% 23,3% 

13 3,3% 20% 70% 6,6% 

14 - 6,6% 63,3% 30% 

15 6,6% 26,6% 50% 16,6% 

16 - 16,6% 63,3% 20% 

17 3,3% 43,3% 46,6% 6,6% 

18 13,3% 36,6% 36,6% 13,3% 
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Appendix 6: Proses Pembelajaran 
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