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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

A. IDENTITAS 

Sekolah  : SD 

Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 

Kelas/semester : 1/I 

Standar kompetensi : Menulis 

1.  Merespon kata dan makna kata tentang nama-nama warna 

yang diungkapkan secara tertulis.  

Kompetensi dasar : 1.1    Menuliskan nama warna dengan benar 

Indicator  : 1.1.1 Menebalkan huruf tentang nama warna pada lembar 

           kerja. 

  1.1.2 Menuliskan kembali nama warna sesuai dengan 

           contoh tulisan yang ada. 

  1.1.3 Melengkapi huruf-huruf yang telah dihilangkan 

           tentang nama warna pada lembar kerja. 

  1.1.4 Menuliskan nama warna secara langsung sesuai 

           dengan yang diucapkan guru. 

 Alokasi waktu  : 1 x 35 menit (1x pertemuan) 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menuliskan nama-nama warna sesuai dengan contoh tulisan yang ada 

dengan cara menebalkan hurufnya.  

2. Siswa dapat menyalin tulisan nama warna dengan jelas dan benar sesuai dengan 

contoh yang ada pada lembar kerja. 

3. Siswa dapat melengkapi huruf-huruf  yang dihilangkan dari nama warna pada lembar 

kerja dengan benar. 

4. Siswa dapat menuliskan nama-nama warna dengan benar sesuai dengan artinya. 

5. Siswa dapat menuliskan nama-nama warna secara langsung dengan benar melalui 

dekte. 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

- Nama-nama warna  

D. METODE PEMBELAJARAN 

Games , demonstrasi, pemecahan masalah 

 

 



 

3 

 

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 

- Pertemuan 1 (1 x 35 menit) 

- Kegiatan awal 

Pedahuluan 

1. Orientasi  : menunjukkan gambar berwarna 

2. Apersepsi  : mengingat kembali macam-macam warna 

3. Pemberian acuan : mengenalkan nama-nama warna 

 

- Kegiatan inti  

1. Siswa mengikuti guru menuliskan nama warna dengan cara menebalkan huruf-

huruf  yang ada pada lembar kerja. 

2. Siswa bersama-sama guru memeriksa latihan yang telah dikerjakan. 

3. Siswa secara mandiri menuliskan kembali nama warna sesuai dengan contoh yang 

ada pada lembar kerja. 

4. Siswa bersama-sama dengan guru memeriksa latihan yang telah dikerjakan. 

5. Guru membuat kelompok untuk siswa. 

6. Dibimbing oleh guru, siswa bermain games bersama kelompoknya untuk 

mengerjakan tugas kelompok yaitu melengkapi huruf-huruf  yang dihilangkan 

dari nama warna. 

7. Bersama kelompoknya siswa menyusun nama-nama warna yang telah diacak. 

8. Siswa secara berkelompok memberi nama warna dengan benar. 

9. Siswa secara mandiri menuliskan nama warna sesuai dengan warna yang ditunjuk 

oleh guru. 

 

- Kegiatan penutup 

1. Guru dan siswa bernyayi bersama 

 

F. ALAT DAN SUMBER 

1. Flashcard 

2. Internet 

 

G. PENILAIAN  

Tes tertulis 


