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LAMPIRAN 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMA Katolik Budi Murni 1 Medan 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : X/I (pertama) 

Aspek Pembelajaran : Mendengarkan 

Standar kompetensi : Memahami siaran atau cerita yang disampaikan secara 

                                      langsung/tidak langsung 

Kompetensi Dasar : Menanggapi siaran atau informasi dari media elektronik 

                                      (berita/nonberita) 

Indikator  : 1. Menuliskan isi siaran radio/televise dalam beberapa 

                                          kalimat dengan urutan yang runtut dan mudah 

                                          dipahami. 

     2. Menyampaikan secara lisan isi berita yang telah ditulis 

                                          secara runtut dan jelas. 

     3. Menyampaikan pertanyaan/tanggapan berdasarkan 

                                          informasi yang didengar (menyetujui, menolak, 

                                          menambahkan pendapat).  

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit   

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa mampu mengungkapkan tanggapan sesuai dengan isi berita yang            

            Disimak. 
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B. Materi Pokok Pembelajaran 

 Keterampilan menyimak berita adalah suatu proses mendengarkan 

informasi dari laporan tentang fakta, kejadian atau peristiwa yang aktual, 

menarik, dan berguna bagi pendengar dengan penuh perhatian dan 

pemahaman. 

 

 Ciri-ciri berita yang baik adalah sebagai berikut: 

o Publisitas, laporan yang disajikan ditujukan untuk umum (publik). 

o Aktual, media massa selalu berusaha untuk menyajikan informasi 

yang terbaru. 

o Objektif, sebuah berita hendaknya disajikan secara tidak memihak. 

o Menarik, peristiwa yang hendak dijadikan berita hendaknya 

menarik dan mengguggah minat khalayak untuk membacanya. 

 

 Struktur berita terangkum dalam 5W+1H, yaitu: 

1. what (apa) 

2. who (siapa) 

3. where (dimana) 

4. when (kapan) 

5. why (mengapa) 

6. how (bagaimana) 

 

 Mengungkapkan tanggapan adalah proses menjelaskan atau menerangkan 

apa yang ada di dalam ingatan/pikiran setelah melakukan pengamatan oleh 

panca indera. 
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C. Metode Pembelajaran 

 Tanya jawab 

 Penugasan 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 

Kegaiatan 

Waktu 

Guru Siswa 

I Menjelaskan materi 

mengenai berita 

Mendengarkan penjelasan 

guru mengenai berita 

10 menit 

Menampilkan rekaman berita 

dari VCD yang telah 

dipersiapkan 

Menyimak berita yang 

ditampilkan guru 

20 menit 

Memberikan tugas pilihan 

berganda  

Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 

15 menit 

II Menjelaskan materi 

mengenai mengungkapkan 

tanggapan 

Mendengarkan penjelasan 

guru mengenai 

mengungkapkan tanggapan 

10 menit 

Menampilkan rekaman berita 

dari VCD yang telah 

dipersiapkan 

Menyimak berita yang 

ditampilkan guru 

15 menit 

Memberikan tugas  Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 

20 menit 
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E. Sumber Belajar 

 Bimbingan Pemantapan Bahasa Indonesia untuk SMA keals X karya E. 

Kosasih terbitan Yrama Widya 2007 halaman 161-163 

 VCD rekaman berita 

 

F. Penilaian 

Aspek Penilaian Keterampilan Menyimak Berita Melalui Media Audiovisual 

No. 

Urut 

Aspek Indikator No. Soal 

Jumlah 

Soal 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur-Unsur 

Berita  

(5W + 1H) 

 

 Mampu menjawab 

pertanyaan apa (what) 

 

 Mampu menjawab 

pertanyaan siapa (who) 

 

 Mampu menjawab 

pertanyaan di mana 

(where) 

 

 Mampu menjawab 

pertanyaan kapan (when) 

 

 Mampu menjawab 

pertanyaan mengapa 

5,7,9,10,14 

 

 

4,8,17,20 

 

 

3,11,12,16, 

19 

 

 

2,13,15,18 

 

 

1 

 

5 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

1 
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(why) 

 

 Mampu menjawab 

pertanyaan bagaimana 

(how) 

 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

Jumlah 20 

 

 

Aspek Penilaian Kemampuan Mengungkapkan Tanggapan 

No Aspek Penilaian Indikator Skor 

1. Isi Tanggapan  Relevan dengan isi berita 10 

2. Penggunaan Bahasa   Mudah dipahami 

 Pilihan kata yang tepat 

 Intonasi suara 

 Pelafalan yang jelas 

 

10 

10 

10 

10 

3. Faktor 

Nonkebahasaan 

  Sikap yang wajar dan tenang 

 Pandangan mata diarahkan pada lawan 

bicara 

 Keberanian mengungkapkan tanggapan 

 Kenyaringan suara sesuai dengan 

kondisi ruangan 

10 

10 

 

10 

 

10 
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4. Waktu bicara  Setiap siswa menggunakan waktu 3 

menit untuk mengungkapkan 

tanggapan 

10 

 

Jumlah  100 

 

 

Diketahui, 

Kepala Sekolah      Mahasiswa 

 

 

__________________     Beby Arisca Octavia  

NIP        NIM 061222120147 
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LAMPIRAN 2 

TES KETERAMPILAN MENYIMAK BERITA 

 

A. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tulis nama dan kelas ditempat yang disediakan! 

2. Simaklah cuplikan berita yang akan di tayangkan di depan kelas! 

3. Bacalah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan seksama! 

4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberi dengan menggunakan tanda 

silang (X) pada salah satu huruf a, b, c, atau d pada masing-masing pilihan 

jawaban yang tersedia! 

 

B. SOAL 

      Cuplikan berita “Gas Elpiji Meledak” digunakan untuk menjawab soal dari 

      no 1-6 

1. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi… 

a. karena meledaknya kompor dari salah satu rumah warga 

b. diduga ledakan terjadi karena salah satu tabung gas di gudang 

tersebut mengalami kebocoran 

c. karena salah seorang pekerja membuang puntung rokok di sekitar 

tabung gas 

d. karena kelalaian seorang pekerja yang menyebabkan tabung gas 

meledak 

 

 



 63 

2. Kapan terjadinya peristiwa tersebut… 

a. sekitar jam 12.00 WIB 

b. pagi tadi sekitar jam 09.00 WIB 

c. pada 09 September 2003 

d. pada 09 September 2003 sekitar jam 09.00 WIB 

 

3. Di mana terjadinya peristiwa tersebut… 

a. Banten 

b. Sikka, Nusa Tenggara Timur 

c. Lampung 

d. Tangerang, Banten 

 

4. Siapa saksi mata dalam peristiwa tersebut… 

a. Ben Tampung 

b. Udin 

c. Para pegawai 

d. Syaripuddin 

 

5. Selain menghanguskan enam rumah, ledakan juga mengakibatkan dua 

pekerja gudang gas elpiji mengalami luka bakar serius. Saat ini korban 

dirawat intensif di RS Global Medika Tangerang Banten. 

Unsur berita yang tepat untuk ditanyakan sesuai isi berita di atas adalah… 

a. Akibat yang ditimbulkan dari meledaknya gudang gas elpiji? 

b. Kapan meledaknya gudang gas elpiji? 



 64 

c. Mengapa gudang gas elpiji meledak? 

d. Di mana terjadinya peristiwa meledaknya gudang gas elpiji? 

 

6. Bagaimana terjadinya peristiwa meledaknya gas elpiji tersebut… 

a. Kebakaran berasal dari sebuah gudang tempat pengisian gas elpiji 

b. Ledakan berasal dari salah satu rumah warga 

c. Terjadinya ledakan disebabkan kebocoran pada tabung gas elpiji 

d. Kebakaran disebabkan meledaknya kompor dari rumah warga 

 

Cuplikan berita “Potret Buram Pendidikan” digunakan untuk menjawab soal 

no 7-11 

7. Peristiwa apa yang terjadi pada cuplikan berita tersebut … 

a. Semakin merosotnya tingkat pendidikan di Indonesia 

b. Semakin menurunnya nilai moral dikalangan para pelajar 

c. Kepala Sekolah yang melakukan tindakan asusila 

d. Kurangnya pendidikan moral yang diajarkan di sekolah 

 

8. Siapa pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut… 

a. Essau Teurupun 

b. Reza Fadillah 

c. Ben Tampung 

d. Amsori 
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9. Sepasang pelajar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas 

di Merauke, Papua, melakukan hubungan intim yang direkam dalam 

kamera telepon seluler. Video yang mempertontonkan hubungan intim 

kedua pelajar yang masih mempergunakan seragam sekolah ini telah 

tersebar melalui handphone… 

Unsur berita yang tepat untuk ditanyakan sesuai isi berita di atas adalah… 

a. Apakah yang terjadi pada peristiwa itu? 

b. Kapan peristiwa itu terjadi? 

c. Bagaimana terjadinya peristiwa itu? 

d. Di mana peristiwa itu terjadi? 

 

10. Apakah dampak yang didapat sang Kepala Sekolah yang melakukan 

tindakan asusila pada peristiwa tersebut… 

a. Sang Kepala Sekolah dimasukkan ke dalam penjara 

b. Sang Kepala Sekolah dicopot dari jabatannya 

c. Sang Kepala Sekolah dipecat dari sekolah tersebut 

d. Sang Kepala Sekolah tetap menjabat sebagai kepala sekolah di 

sekolah tersebut 

 

11. Di mana terjadinya peristiwa tersebut… 

a. Merauke, Papua 

b. Tangerang, Banten 

c. Bogor 

d. Sikka, Nusa Tenggara Timur  
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Cuplikan berita “Meletusnya Gunung Sinabung” digunakan untuk menjawab 

soal no 12-15 

12. Di mana terjadinya peristiwa tersebut… 

a. Kabanjahe, Kabupaten Karo 

b. Kabupaten karo 

c. Karo, Sumatera Utara 

d. Berastagi, Sumatera Utara 

 

13. Kapan terjadinya peristiwa tersebut… 

a. malam sekitar 23.00 WIB 

b. pukul 01.00 dini hari 

c. sabtu pagi 

d. sabtu malam sekitar pukul 23.40 WIB 

 

14. Abu panas dari gunung Sinabung sempat menutup kota Berastagi dan 

Kabanjahe dengan jarak pandang hanya 5 meter. Peristiwa ini sempat 

membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk mencari 

tempat yang aman.  

Unsur berita yang tepat untuk ditanyakan sesuai isi berita di atas adalah… 

a. Apakah yang terjadi di gunung Sinabung? 

b. Kapan gunung Sinabung meletus? 

c. Mengapa gunung Sinabung meletus? 

d. Di mana gunung Sinabung meletus? 
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15. Gunung Sinabung meletus pertama kali pada tanggal 29 Agustus 2010 dini 

hari, meletus lagi Senin jam 06.00 dan ketiga kalinya pada Jumat 03 

september 2010 dini hari juga. Gunung yang dinyatakan sebelumnya 

sebagai tipe B pada beberapa jam sebelum meletus itu menggemparkan 

seluruh warga yang berada disekitar. 

Unsur berita yang tepat untuk ditanyakan sesuai isi berita di atas adalah… 

a. Mengapa Gunung Sinabung meletus? 

b. Kapan Gunung Sinabung meletus? 

c. Di mana Gunung Sinabung meletus? 

d. Apakah yang terjadi di Gunung Sinabung? 

 

Cuplikan berita “Caleg Ditangkap Bawa Ganja” digunakan untuk menjawab 

soal no 16-20 

16. Dimana terjadinya peristiwa tersebut… 

a. Papua 

b. Merauke 

c. Tangerang, Banten 

d. Bakauheni, Lampung 

 

17. Siapa pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut… 

a. Ansori, Reza Fadillah, dan A. Rodiansyah 

b. Ben Tampung, Essau Tarupun, dan Yopi 

c. Essau Tarupun, Ansori, dan Reza Fadillah 

d. Yopi, Ben Tampung, dan Ansori 
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18. Kapan terjadinya peristiwa tersebut… 

a. 21 Februari 2009 

b. 22 Februari 2009 

c. 23 Februari 2009 

d. 24 Februari 2009 

 

19. Di daerah mana ganja tersebut diedarkan oleh para pelaku… 

a. Bogor  

b. Bandung 

c. Jakarta 

d. Medan 

 

20. Siapa yang menangkap para pelaku pada peristiwa tersebut… 

a. Ajun Komisaris Tubagus Beni Sandra 

b. Ajun Komisaris  Essau Tarupun 

c. Ajun Komisaris Ben Tampung 

d. Ajun Komisaris Umardani 
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LAMPIRAN 3 

 

KUNCI JAWABAN 

 

1. B    11.   D 

2. D    12.   A 

3. D    13.   D 

4. B    14.   A 

5. A    15.   B 

6. A    16.   D 

7. C    17.   A 

8. C    18.   B 

9. A    19.   C 

10. B    20.   A 
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LAMPIRAN 4 

 

TES KEMAMPUAN MENGUNGKAPKAN TANGGAPAN 

 

1. Perhatikanlah isi berita dari VCD dengan seksama! 

2. Berikanlah tanggapanmu mengenai isi berita dengan kata-katamu sendiri 

secara tertulis? 
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LAMPIRAN 5 

TRANSKRIP BERITA DARI VCD 

 

 Gudang Gas Elpiji Meledak 

Kondisi enam rumah dikampung Kokol Tangerang Banten ini hancur 

berantakan akibat ledakan gas elpiji. Pusat ledakan berasal dari sebuah gudang 

yang diduga menjadi tempat pengisian gas elpiji ilegal. Seorang warga setempat 

menuturkan sebelum ledakan terjadi sekitar pukul 09.00 warga mencium bau gas 

menyengat dari gudang tersebut. Diduga ledakan terjadi ketika pekerja gudang 

usai mengisi ulang tabung gas isi 3 kilogram yang disubsidi oleh pemerintah. 

Selain menghanguskan enam rumah ledakan juga mengakibatkan dua pekerja 

gudang gas elpiji mengalami luka bakar serius. Saat ini korban dirawat intensif di 

RS Global Medika Tangerang Banten.  Polres Metro Tangerang saat ini masih 

meminta keterangan pemilik gudang. 

 

 Caleg Ditangkap Bawa Ganja 

Tim gabungan seaport interdiction dan Kesatuan Polisi Pengaman 

Pelabuhan (KPP) Bakauheni, Lampung, mengamanakna empat tersangka 

pembawa ganja. Dua diantaranya diketahui sebagai caleg dari sebuah partai 

politik. Informasi yang didapat dari pihak kepolisian di Lampung Selatan, Selasa 

(24/2), para tersangka diamankan pada hari Minggu (22/2) dengan barang bukti 

12,7 kilogram ganja yang dikemas dalam 13 paket, ketika berada di dalam bus 

Damri BE-2342-AA. Keempat tersangka yakni, Ansori, warga Jalan H Said, 

Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung; Reza Fadilah, warga Jalan Way Muli, 
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Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung; A Rodiansyah, warga Tanjungkarang 

Pusat, Bandar Lampung; serta Yopi, warga Cibinong, Jawa Barat. Dari 

pemeriksaan oleh polisi, Ansori dan Reza mengaku sebagai caleg dari satu partai 

yang sama, tetapi dari daerah pemilihan yang berbeda di Lampung Selatan. 

Ansori mengaku sudah empat kali mengirim ganja dari Medan ke Jakarta. 

Terakhir ia mengirim 50 paket yang dibagi dengan kelompoknya. Kepala Pospol 

KPPP Bakauheni Ajun Komisaris Tubagus beni Sandra, mendampingi Kepala 

Polres Lampung Selatan Ajun Komisaris Besar Umardani, membenarkan 

penangkapan tersebut. Setelah mengamankan tiga tersangka di dalam bus, polisi 

mengembangkan ke Bogor dan berhasil mengamankan Yopi. 

http://www.surya.co.id/2009/02/25/di-lampung-caleg-juga-ditangkap-karena-

ganja/ 

 

 Gunung Sinabung Meletus 

Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara meletus sabtu 

malam sekitar pukul 23.40 WIB. Belasan ribu warga yang tinggal dalam radius 6 

kilometer dari puncak gunung diungsikan ketempat aman. Peristiwa ini sempat 

membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah membawa kenderaan 

ketempat yang aman. Abu panas dari gunung Sinabung sempat menutup kota 

Brastagi dan Kabanjahe dengan jarak pandang hanya 5 meter.  Sekitar pukul 

01.00 dinihari percikan api gunung Sinabung tidak terlihat lagi karena tertutup 

awan, meski sejak kemarin kepulan asap sudah muncul dari puncak meletusnya 

gunung Sinabung benar-benar tidak terduga sebelumnya. Masyarakat yang 

bermukim di gunung Sinabung dalam radius 6 kilometer dari puncak gunung 

http://www.surya.co.id/2009/02/25/di-lampung-caleg-juga-ditangkap-karena-ganja/
http://www.surya.co.id/2009/02/25/di-lampung-caleg-juga-ditangkap-karena-ganja/
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diungsikan keberbagai tempat. Beberapa tempat menjadi lokasi pengungsian 

warga pasca letusan. Salah satunya berada di Tugu Perjuangan Brastagi. Setelah 

ledakan terjadi gunung Sinabung dinyatakan dalam status awas. Selain itu 

masyarakat dihimbau untuk memakai masker dan juga menutup bak dan sumur 

yang menjadi sumber air bersih dari debu-debu gunung. 

http://www.tribunnews.com/2010/09/040berita-foto-korban-gunung-sinabung-

meletus-terkini 

 

 Potret Buram Pendidikan 

Guru semestinya menjadi contoh dan panutan, seperti kata pepatah: digugu 

dan ditiru. Namun tidak sedikit guru yang justru memperlakukan muridnya 

dengan tidak semestinya. Seperti yang terjadi di Sikka, Nusa Tenggara Timur, 

seorang Kepala Sekolah Menengah Kejuruan dituding telah mencabuli siswinya. 

Atas perbuatannya ini sang kepala sekolah telah dicopot dari jabatannya 

Sepasang pelajar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas 

di Merauke, Papua, melakukan hubungan intim yang direkam dalam kamera 

telepon seluler. Video yang mempertontonkan hubungan intim kedua pelajar yang 

masih mempergunakan seragam sekolah ini telah tersebar melalui handphone. 

Polisi telah mengakui para pelakunya dan segera memanggil dan memeriksa 

mereka. Pihak SMA Negeri 1 Merauke yang diduga merupakan asal sekolah dari 

salah satu pelajar pelaku video mesum itu menyatakan akan menindak tegas. 

Sejumlah pelajar di SMP Negeri 1 juga meminta pihak sekolah menindak tegas 

pelaku setelah mengetahui pelaku video mesum adalah teman mereka. 

http://www.potret-buram-pendidikan.com 

http://www.tribunnews.com/2010/09/040berita-foto-korban-gunung-sinabung-meletus-terkini
http://www.tribunnews.com/2010/09/040berita-foto-korban-gunung-sinabung-meletus-terkini
http://www.potret-buram-pendidikan.com/

