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PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI, KOMPETENSI DASAR, INDIKATOR, MATERI POKOK, DAN TAHAP BERFIKIR 

KELAS VII/SEMESTER I 

MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS 

SK KD Tahapan 

berfikir 

Indikator Tahapan 

berfikir 

Materi pokok 1 2 3 Waktu 

Mendengar 
 

Memahami 

makna dalam 

percakapan 
transaksional 

(asking 

direction). 

 

 

Berbicara 

 

Memahami 

makna dalam 

percakapan 
transaksional 

(asking 

direction) 
secara lisan.  

 
 

Merespon 

makna dalam 

percakapan 
transaksional 

(asking 

direction) 
 

 

 
 

Mengungkapkan 

makna dalam 

percakapan 
transaksional 

(asking 

direction) 
menggunakan 

bahasa 

sederhana secara 
lancar 

 1. Menentukan topic percakapan sesuai 
dengan dialog. 

 

2. Menjawab pertanyaan tentang informasi 

tertentu berdasarkan teks dialog. 
 

3. Menentukan benar salah pernyataan 

berdasarkan dialog yang didengar. 
 

 

 
 

1. Menyebutkan beberapa nama arah 

(petunjuk arah). 

 
2. Bertanya jawab dengan pasangan untuk 

menanyakan arah( letak suatu 

benda/tempat). 
 

3. Mengucapkan ungkapan sapaan untuk 

menanyakan tentang arah (letak suatu 
benda/tempat). 

 

4. Berinteraksi langsung dengan teman, 

guru / lingkungan untuk mengungkapkan 
letak perpustakaan sekolah. 

 Direction 
 

 

The expression  to 

ask direction 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 5m 
 

 

10m 

 
 

5m 

 
 

 

 
 

 

5m 

 
 

 

5m 
 

 

 
5m 

 

 

 
10m 
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S I L A B U S 

Mata pelajaran  : Bahasa Inggris 

Kelas   : VII 

Semester  : I 

Alokasi waktu  : 1 x 45 menit (1 x pertemuan) 

SK     Mendengar    : Memahami makna dalam percakapan transaksional (asking direction). 

     Berbicara : Memahami makna dalam percakapan transaksional (asking direction) secara lisan 

 

KD Materi 

pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran indikator Alokasi 

waktu 

Sumber 

belajar 

Mendengar 

 

Merespon makna 
dalam percakapan 

transaksional 

(asking direction) 
 

Berbicara 

 

Mengungkapkan 
makna dalam 

percakapan 

transaksional 
(asking direction) 

menggunakan 

bahasa sederhana 
secara lancar 

 

 

Direction 

 

 
 

The expression  

to ask 
direction 

 

 

 
 

 

 
 

 

1. Siswa mendengarkan dialog 

tentang asking direction dan 

mengerjakan soal/ pertanyaan 
yang ada pada lembar kerja. 

 

 
 

 

 

2. Guru menyebutkan tentang nama 
arah beserta ungkapan sapaan dan 

diikuti siswa. 

 
3. Siswa mengucapkan beberapa 

ungkapan sapaan untuk 

menanyakan arah suatu 
benda/tempat. 

 

4. Siswa bekerja secara individu dan 

berpasangan/kelompok untuk 
mengerjakan dan menyelesaikan 

tugas. 

Mendengar 

 

1. Menentukan topic percakapan sesuai dengan dialog. 
 

2. Menjawab pertanyaan tentang informasi tertentu berdasarkan teks 

dialog. 
 

3. Menentukan benar salah pernyataan berdasarkan dialog yang 

didengar. 

 

Berbicara 

 

1. Menyebutkan beberapa nama arah (petunjuk arah). 
 

2. Bertanya jawab dengan pasangan untuk menanyakan arah( letak 

suatu benda/tempat). 
 

3. Mengucapkan ungkapan sapaan untuk menanyakan tentang arah 

(letak suatu benda/tempat). 

 
4. Berinteraksi langsung dengan teman, guru / lingkungan untuk 

mengungkapkan letak perpustakaan sekolah. 

 

1 x 45 menit 

 

 

Internet 
 

 

Buku saku 
percakapan 

bahasa inggris 

 

 
Everyday, 

English 

conversation, 
kelas VII jilid 

1,S.F Habeyb 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

A. IDENTITAS 

Sekolah  : SMP 

Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 

Kelas/semester : VII/I 

Standar kompetensi : Mendengar 

  Memahami makna dalam percakapan transaksional  

  (asking direction). 

  Berbicara  

  Memahami makna dalam percakapan transaksional  

  (asking direction) secara lisan dalam kontek kehidupan  

  sehari-hari. 

Kompetensi dasar : Mendengar 

                    Merespon makna dalam percakapan transaksional  

  (asking direction). 

     

  Berbicara 

     Mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional  

  (asking direction) menggunakan bahasa sederhana secara lancar. 

       

Indicator  : Mendengar 

1. Menentukan topic percakapan sesuai dengan dialog. 

2. Menjawab pertanyaan tentang informasi tertentu berdasarkan 

teks dialog. 

3. Menentukan benar salah pernyataan berdasarkan dialog yang 

didengar. 
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  Berbicara 

1. Menyebutkan beberapa arah (petunjuk arah). 

2. Bertanya jawab dengan pasangan untuk menanyakan arah( letak suatu benda/tempat). 

3. Mengucapkan ungkapan sapaan untuk menanyakan tentang arah (letak suatu 

benda/tempat). 

4. Berinteraksi langsung dengan teman, guru / lingkungan untuk mengungkapkan letak 

perpustakaan sekolah. 

 Alokasi waktu  : 1 x 45 menit (1x pertemuan) 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Mendengar : 

1. Siswa dapat menentukan topic percakapan tentang (asking direction) sesuai dengan 

dialog yang telah didengar. 

2. Siswa dapat menjawab pertanyaan tentang informasi tertentu yang mencakup (kapan, 

siapa dan dimana dialog terjadi), sesuai dengan perakapan yang didengarkan. 

3. Siswa dapat menentukan benar/salah pernyataan-pernyataan tentang asking direction 

sesuai dialog yang didengar. 

Berbicara : 

1. Siswa dapat mengucapkan berbagai macam arah dengan lancar dan jelas. 

2. Siswa dapat mengungkapkan letak suatu benda/tempat dengan lisan secara sederhana. 

3. Siswa dapat mengucapkan kalimat/ungkapan sapaan untuk berinteraksi dengan 

teman, guru dan lingkungan untuk menanyakan suatu letak benda/tempat. 

4. Siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan teman, guru, dan lingkungan untuk 

menanyakan letak suatu benda/tempat. 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

- Asking direction 
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D. METODE PEMBELAJARAN 

- Diskusi, demonstrasi 

 

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 

- Pertemuan 1 (1 x 45 menit) 

- Kegiatan awal 

Pedahuluan 

1. Orientasi  : Menanyakan beberapa arah yang diketahui. 

2. Apersepsi  : Bertanya kepada beberapa siswa untuk menanyakan arah 

  teman sebangkunya.   

3. Pemberian acuan : Menjelaskan bagaimana cara bertanya kepada seseorang 

  untuk menanyakan arah (letak suatu benda/tempat). 

 

- Kegiatan inti  

Mendengar : 

1. Siswa diberi beberapa pertanyaan pada lembar kerja. 

2. Siswa mendengarkan sebuah dialog tentang asking direction. 

3. Siswa menjawab beberapa pertanyaan tentang asking direction yang meliputi 

informasi tertentu (kapan, siapa dan dimana dialog terjadi) dan menentukan 

benar/salah beberapa ungkapan yang digunakan dalam dialog. 

4. Siswa memeriksa jawaban bersama dibimbing oleh guru 

 

Berbicara : 

1. Siswa mengikuti ucapan guru tentang nama arah dengan pengucapan yang benar. 

2. Siswa diberi waktu lima menit untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi 

tentang macam-macam arah dan diucapkan berulang-ulang. 

3. Siswa bertanya jawab dengan teman sebangku untuk menanyakan dimana letak 

benda/tempat yang ada di sekitar kelas. 

4. Siswa mengikuti ucapkan guru tentang ungkpan yang digunakan untuk 

menanyakan arah (letak suatu benda /tempat). 
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5. Siswa secara berkelompok atau berpasangan bertanya-jawab menggunakan 

ungkapan-ungkapan yang telah diajarkan untuk menanyakan arah (letak suatu 

benda/tempat). 

6. Guru menunjuk beberapa anak untuk maju kedepan berinteraksi langsung dan 

mempraktekkan sebuah dialog yaitu bertanya jawab tentang letak perpustakaan 

sekolah. 

 

- Kegiatan penutup 

1. Guru menyimpulkan bagaimana cara bertanya dan menjawab pertanyaan tentang 

letak suatu benda/tempat. 

2. Guru member tugas rumah, siswa berkelompok membuat dialog yaitu 

menanyakan letak suatu benda/tempat secara lisan. 

 

F. ALAT DAN SUMBER 

a. Alat : 

Tape/internet 

b. Sumber : 

1. Internet 

2. Buku saku percakapan bahasa inggris 

3. Everyday, English conversation, kelas VII jilid 1,S.F Habeyb 

 

G. PENILAIAN  

Tes lisan (berinteraksi secara langsung) 

 

 

 


