
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : X/1 

Pertemuan   :  

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 

 

Standar Kompetensi  

Menulis 

4.   Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, 

ekspositif) 

 

Kompetensi Dasar 

4.1 Menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf  naratif   

 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat  

1. menyusun kerangka paragraf naratif berdasarkan kronologi waktu dan peristiwa 

2. mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf naratif  

3. menyunting paragraf naratif yang ditulis  teman berdasarkan kronologi, waktu, 

peristiwa, dan EYD 

 

Materi Pembelajaran 

Paragraf  Narasi 

 

Metodologi Pembelajaran 

a. Pendekatan  : Komunikatif 

b. Strategi  : Tim Pendengar 

c. Metode  : Diskusi 

d. Model  : Numbered Heads Together 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan awal 10 menit 

1. mempersiapkan siswa secara fisik dan psikis 

2. menjelaskan SK, KD, dan tujuan yang akan dilaksanakan pada hari ini 



3. menggali pengetahuan siswa seputar paragraf narasi 

4. meminta siswa membentuk kelompok, tiap-tiap kelompok terdiri dari 5 orang. 

5. meminta setiap siswa pada tiap kelompok memasang nomor yang telah 

disediakan dengan urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5  

Kegiatan Inti 

Eksplorasi: Tanya jawab jenis-jenis paragraf  berdasarkan gambar. 

  Elaborasi 

1. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan 

dengan materi. 

2. Guru menunjuk nomor yang dikenakan serta kelompoknya secara bergantian 

untuk memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang 

logis. 

3. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 

4. Dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan 

konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

5. Siswa menulis kalimat berdasarkan gambar  

6. Siswa membuat kerangka karangan berdasarkan kalimat tersebut 

7. Siswa menulis karangan 

8. Siswa saling menyunting hasil karangannya 

9. Siswa merevisi kembali hasil karangannya. 

10. Karangan terbaik akan dipajang di mading 

 

 Konfirmasi: Guru melakukan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

yang telah dilakukan oleh peserta didik 

Penutup 

1. Guru bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman/simpulan 

pelajaran 

2. Refleksi 

3. Menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

 

Sumber/alat/bahan ajar 

   Sumber belajar : Paragraf narasi  

   Alat belajar : gambar-gambar 

   Bahan ajar  :  



Penilaian  

a. Penilaian proses 

b. Penilaian hasil belajar 

Indikator Bentuk 

Soal 

Soal Skor 

1. Menulis kalimat 

berdasarkan gambar  

2. Membuat kerangka 

karangan 

berdasarkan kalimat 

tersebut 

3. Menulis karangan 

4. Menyunting hasil 

karangan 

5. Merevisi kembali 

hasil karangan. 

6. Karangan terbaik 

akan dipajangkan di 

mading 

 

 

 

Essai 

 

 

 

 

 

 

1. Tulislah kalimat berdasarkan 

gambar! 

2. Susunlah kerangka karangan 

naratif berdasarkan kronologi 

waktu dan peristiwa! 

3. Buatlah karangan naratif 

berdasarkan kerangka karangan 

berdasarkan kronologi waktu, 

peristiwa dan EYD, serta 

penggunaan kata ulang yang 

tepat! 
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 MENULIS GAGASAN SECARA LOGIS  MENULIS GAGASAN SECARA LOGIS  MENULIS GAGASAN SECARA LOGIS  MENULIS GAGASAN SECARA LOGIS 

DAN SISTEMDAN SISTEMDAN SISTEMDAN SISTEMATIS DALAM BENTUK ATIS DALAM BENTUK ATIS DALAM BENTUK ATIS DALAM BENTUK 

RAGAM PARAGRAF NARATIFRAGAM PARAGRAF NARATIFRAGAM PARAGRAF NARATIFRAGAM PARAGRAF NARATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Model Bahan Ajar  
Bahasa Indonesia SMA Kelas X 
Semester 1 
 



MENULIS GAGASAN SECARA LOGIS DAN SISTEMATIS DALAM BENTUK RAGAM MENULIS GAGASAN SECARA LOGIS DAN SISTEMATIS DALAM BENTUK RAGAM MENULIS GAGASAN SECARA LOGIS DAN SISTEMATIS DALAM BENTUK RAGAM MENULIS GAGASAN SECARA LOGIS DAN SISTEMATIS DALAM BENTUK RAGAM 

PARAGRAF NARATIFPARAGRAF NARATIFPARAGRAF NARATIFPARAGRAF NARATIF 

 

Kemampuan yang ingin dicapai 

Menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf  naratif dengan 

kompetensi mampu menyusun kerangka paragraf naratif berdasarkan kronologi waktu, 

peristiwa, dengan memperhatikan EYD serta penggunaan kata ulang yang tepat. 

Mengembangkan kerangka tersebut, kemudian menyuntingnya. Adapun langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut.   

 

Siswa sekalian, tentu Anda semua sudah tahu apa yang dimaksud dengan paragraf. Sekarang 

coba Anda semua lihat gambar di depan ini. Coba Anda tentukan jenis-jenis paragraf melalui 

gambar ini! 

      1.               2.                                                       3. 

 

  

                   4.         5.  

 

 

Baiklah, kalian telah mengidentifikasi gambar-gambar di depan ini dan Anda telah bisa 

menentukan jenis paragraf berdasarkan gambar-gambar tersebut.   

 

Paragraf narasi adalah gaya atau corak tulisan yang bertujuan menceritakan rangkaian 

peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Ciri 



paragragf narasi adalah ada alur atau plot, penokohan, latar/setting, sudut pandang/point of 

view. .  

 

Nah sekarang  perhatikan gambar-gambar ini! Di depan ini sesuai dengan urutan peristiwa, 

kemudian buatlah kalimat berdasarkan gambar yang telah Anda lihat! 

                  1.                                           2.                                          3. 

  

4.                                              5.                                                 6. 

 7.                                   8.                                          9.  

 

             10.                                           11.                                    12.        



Dari hasil identifikasi terhadap gambar-gambar di atas, buatlah kalimat berdasarkan gambar-

gambar tersebut berdasarkan urutan waktu dan peristiwa. Buatlah kerangka karangan 

berdasarkan kalimat yang telah dibuat, kemudian susunlah kerangka menjadi sebuah 

karangan naratif yang utuh.  

Daftar Pustaka 
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Puspa Mega 


