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Lampiran 1.  

Surat Izin Observasi 

 



 
 

 
 

Lampiran 2. 

Surat Izin Penelitian 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3.  

Surat Izin Penelitian dari Sekolah 



 
 

 
 

Lampiran 4. 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Teks Negosiasi 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nomor : 11 

 

Sekolah   : SMAN 1 Sukasada 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Program/Semester : X/Wajib/Genap 

Materi Pokok   : Teks Negosiasi 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 

AAA...    Kompetensi Inti (KI)   

KI 1   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.   

KI 2   Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia.   

   

KI 3   Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya 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.   

   

KI 4   Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.   

   

 

BBB...    Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi    



 
 

 
 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.11Menganalisis isi, 

struktur (orien-

tasi, 

pengajuan,penawa

ran, persetujuan, 

penutup) dan  

         kebahasaanteks  

          negosiasi 

 

 

3.11.1 Menyebutkan isi, struktur (orientasi, 

pengajuan, penawaran, persetujuan, 

penutup)dan kebahasaan teks  negosiasi 

 

3.11.2 Menjelaskan isi, struktur (orientasi,  

         pengajuan, penawaran, persetujuan,  

         penutup) dan kebahasaan teks  

          negosiasi 

. 

3.11.3Menentukan  isi, struktur (orientasi,  

         pengajuan, penawaran,persetujuan,  

         penutup) dan kebahasaan  

         teks negosiasi 

 

3.11.4Menganalisis isi, struktur  

         (orientasi, pengajuan, penawaran,  

        persetujuan, penutup) dan kebahasaan  

         teks negosiasi 

4.11Mengkonstruksikan 

teks negosiasi 

dengan 

memerhatikan isi, 

struktur (orientasi, 

pengajuan, 

penawaran, 

persetujuan, 

penutup) dan 

kebahasaan 

 

4.11.1 Membandingkan teks negosiasi  

     dengan memerhatikan  

     isi, struktur (orientasi, pengajuan, penawaran, 

persetujuan, penutup) dan kebahasaan 

 

4.11.2 Menyusun teks negosiasi dengan  

     memerhatikan isi, struktur (orientasi, 

pengajuan, penawaran, persetujuan,  

      penutup) dan kebahasaan. 

 

 

 

 

CCC...   Tujuan Pembelajaran   

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning yang 

dipadukan dengan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab  dengan 

menggunakan sintesis dari tiga pendekatan (pedagogi genre, saintifik, dan 

CLIL) yang menuntut peserta didik untuk mengamati (membaca) teks untuk 

menemukan  ciri dan struktur   terdapat pada teks negosiasi. Selain itu, 

peserta didik dapat mengevaluasi teks negosiasi yang dibaca dan menerapkan 



 
 

 
 

kegiatan negosiasi di dalam kehidupan sehari-hari  dengan  sikap jujur  dan 

bertanggung jawab selama proses pembelajaran, kerja keras dalam 

menyelesaikan setiap penugasan, pantang menyerah, dan menghargai 

pendapat orang lain dalam berdiskusi.    

   

DDD...    Materi Pembelajaran   

Fakta:  teks negosiasi    

Konseptual:    

Definisi teks negosiasi   

Ciri-ciri teks negosiasi   

Struktur teks negosiasi   

Jenis-jenis teks negosiasi   

   

   

Prosedural:    

Langkah-langkah menuli teks negosiasi   

Langkah-langkah bernegosiasi   

 Metakognitif: Menyimpulkan teks negosiasi   

   

EEE...    Metode/Model/Pendekatan Pembelajaran   

Metode  : ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab   

Model   :  Discovery learning    

Pendekatan : sintesis dari tiga pendekatan (pedagogi genre, saintifik, 

dan                                        CLIL)   

FFF...   Media/Alat/Bahan   

Artikel dari Radar Tarakan    

   

GGG...   Sumber Belajar   

Kementrian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia. 2014. Bahasa 

Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik.   

Kosasih, Engkos. 2004. Kompetensi Ketatabahasaan dan Kesusastraan. 

Bandung:                 Yrama Widya.   

   

HHH...   Kegiatan Pembelajaran   

Pertemuan Pertama: (2x 45 menit)    

   

No.   Kegiatan Pembelajaran   



 
 

 
 

I   Pendahuluan (5 menit)   

    Peserta didik merespon salam dari pendidik;   

    Salah seorang peserta didik memimpin doa sesuai dengan agama 

dan kepercayaan masing-masing;    

    Peserta didik dan pendidik menyimak tujuan pembelajaran dan 

manfaat penguasaan  materi pembelajaran.    

    Peserta didik menerima informasi kompetensi, indikator, 

materi, manfaat, dan langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan; dan   

 Peserta didikmenerima informasitentangkegiatan yang akan 

dilakukan.  

   

II   Inti (75 menit)   

Discovery Learning   

Stimulus   

    Peserta didik duduk berdasarkan kelompoknya masing-

masing.     

    Guru menyuguhkan salah satu contoh teks negoisasi     

    Peserta didik membaca teks negoisasi yang diberikan 

oleh guru.   

Identifikasi masalah   

    Peserta didik mengidentifikasi masalah yang relevan 

cotoh teks negoisasi diarahkan untuk menanyakann 

strukturnya.    

    Berdasarkan identifikasi masalah tersebut siswa 

memilih dan menemukan struktur teks negoisasi dalam 

bentuk hipotesa.    

Pengolahan data   

    Peserta didik mencari informasi tentang  isi, struktur 

(orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup) 

dan kebahasaan teks negosiasi (buku atau internet).    

    Peserta didik dalam kelompok  mengklasifikasikan isi, 

struktur (orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, 

penutup) dan kebahasaan teks negosiasi (buku atau 

internet).    

Verifikasi data   

    Peserta didik  mendiskusikan temuan yang diperolehnya 

dalam diskusi kelompok.   

 Pembuktian   

    Peserta didik menentukan isi, struktur (orientasi, 



 
 

 
 

pengajuan, penawaran,persetujuan, penutup) dan kebahasaan 

teks negosiasi   

Penarikan simpulan   

    Peserta didik menganalisis isi, struktur   (orientasi, 

pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup) dan 

kebahasaan    

   

III   Penutup (10 menit)   

    Peserta didik bersama guru melakukan refleksi terkait 

dengan pembelajaran yang baru berlangsung   

    Peserta didik  bersama guru menarik simpulan terkait 

terkait struktur teks negosiasi   

    Peserta didik menerima penyampaian guru  tentang kegiatan 

pembelajaran pertemuan berikutnya   

    Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.   

 

   

Pertemuan ke-2   

No.   Kegiatan Pembelajaran   

I   Pendahuluan (5 menit)   

    Peserta didik merespon salam dari pendidik;   

    Salah seorang peserta didik memimpin doa sesuai dengan agama 

dan kepercayaan masing-masing;    

    Peserta didik dan pendidik menyimak tujuan pembelajaran dan 

manfaat penguasaan  materi pembelajaran.    

    Peserta didik menerima informasi kompetensi, indikator, 

materi, manfaat, dan langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan; dan   

 Peserta didikmenerima informasitentangkegiatan yang akan 

dilakukan.  

   

II   Kegiatan Inti (75 menit)   

Discovery Learning   

Stimulus   

    Peserta didik kembali  ke kelompoknya masing-masing.     

    Guru menyuguhkan dua contoh teks negoisasi     

    Peserta didik membaca teks negoisasi yang diberikan oleh 

guru.   

   

Identifikasi masalah   



 
 

 
 

    Peserta didik mengidentifikasi masing-masing teks 

negosiasi yang dibaca  dengan memerhatikan isi, 

struktur (orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, 

penutup) dan kebahasaan   

Pengolahan data   

    Peserta didik mencari informasi tentang  isi, struktur 

(orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup) 

dan kebahasaan teks negosiasi (buku atau internet).    

Verifikasi data   

    Peserta didik  mendiskusikan temuan yang diperolehnya 

dalam diskusi kelompok.   

 Pembuktian   

    Peserta didik  membandingkan kedua teks negosiasi yang 

dibaca berdasarkan isi, struktur (orientasi,  pengajuan, 

penawaran,persetujuan, penutup) dan kebahasaan teks 

negosiasi   

    Peserta didikmenyusun teks negosiasi dengan 

memerhatikan isi, struktur (orientasi, pengajuan, 

penawaran, persetujuan,  penutup) dan kebahasaan.   

   

Penarikan simpulan 

Peserta didik berdiskusi menyimpulkan: 

    Isi dan struktur kedua  teks negosiasi    

    Teknik menyusun teks negosiasi   

   

   

III   Penutup (10 menit)   

Kegiatan guru bersama peserta didik yaitu:  

    membuat rangkuman/ simpulan pelajaran;    

    melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan; 

dan    

    memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran; dan    

Kegiatan guru yaitu:  

    melakukan penilaian;    

    merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 

konselingKegiatan guru bersama peserta didik yaitu:    

    membuat rangkuman/ simpulan pelajaran;    

    melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan; 



 
 

 
 

dan    

    memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran; dan    

    melakukan penilaian; merencanakan kegiatan tindak lanjut 

dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, 

layanan konseling   

    dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan    

    menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya.    

   

   

III...    Penilaian Hasil Pembelajaran   

111...    Pertemuan pertama   

aaa...    Penilaian Sikap   

111)))    Teknik  : Pengamatan sikap dan jurnal   

222)))    Bentuk  : Lembar pengamatan dan catatan   

333)))    Instrumen : Contoh terlampir   

bbb...   Penilaian Pengetahuan   

111)))    Teknik  : Tes tertulis   

222)))    Bentuk  : Jawaban singkat    

333)))    Instrumen : Terlampir   

222...    Pertemuan kedua   

aaa...    Penilaian Sikap   

111)))    Teknik  : Pengamatan sikap dan jurnal   

222)))    Bentuk  : Lembar pengamatan dan catatan   

333)))    Instrumen : Contoh terlampir   

   

bbb...   Penilaian Pengetahuan:   

111)))    Teknik  : Unjuk kerja dan observasi   

222)))    Bentuk  : Skala penilaian dan daftar cek    

333)))    Instrumen : Terlampir   

333...    Pertemuan ketiga   

aaa...    Penilaian Sikap   

111)))    Teknik  : Pengamatan sikap dan jurnal   

222)))    Bentuk  : Skala penilaian   



 
 

 
 

333)))    Instrumen : Contoh terlampir    

bbb...   Penilaian Keterampilan   

111)))    Teknik  : Tertulis   

222)))    Bentuk  : Lembar pengamatan dan catatan   

333)))    Instrumen : Terlampir   

 

Mengetahui       Sukasada,  Desember  2017 

Kepala SMAN 1 Sukasada,    Guru Mata Pelajaran 

 

Drs. Putu Dana, M.Si.     Ni Ketut Harmony, S.Pd. 

NIP 19620818 198903 1 011    NIP 19670627 199003 2 011 

 

…………, …………………… 

 

 

 

 

Mengetahui,      Guru Mata Pelajaran, 

Kepala SMA 

…………………………    ………………………… 

Lampiran 1  Materi   

 

TEKS NEGOISASI   

   

 Negoisasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari 

penyelesaian  bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan 

kepentingan. Pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu 

dengan cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak.   

   

Unsur-unsur yang harus ada dalam negoisasi adalah :   

   

111...    Partisipan, biasanya pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak 

menawarkan. Pada beberapa negoisasi untuk memecahkan konflik atau 

pertikaian ada partisipasi ketiga yang  berperan sebagai perantara, 

penengah, atau pemandu.   



 
 

 
 

222...    Adanya perbedaan kepentingan dari kedua belak pihak.   

333...    Ada pengajuan dan penawaran.   

444...    Ada kesepakatan sebagai hasil negoisasi. Ketika tidak tercapai 

kesepakatan berarti tidak terjadi negoisasi    

   

Negoisasi dilakukan karena pihak-pihak yang berkepentingan perlu 

membuat kesepakatan mengenai persoalan yang menuntut penyelesaian 

bersama. Tujuan negoisasi adalah untuk mengurangi perbedaan posisi setiap 

pihak. Mereka mencari cara untuk menemukan butir-butir yang sama 

sehingga akhirnya kesepakatan dapat dibuat dan diterima bersama. Sebelum 

negoisasi dilakukan, perlu ditetapkan terlebih dahulu orang-orang yang 

menjadi wakil dari setiap pihak. Selain itu, bentuk atau struktur yang 

direncanakan juga perlu disepakati, misalnya dialog langsung atau melalui 

mediasi.    

Serangkaian tindakan dilakukan agar negoisasi berjalan lancar. 

Tindakan tersebut adalah... .    

aaa...    Mengajak untuk membuat kesepakatan   

bbb...    Memberikan alasan mengapa harus ada kesepakatan    

ccc...    Membandingkan beberapa pilihan    

ddd...    Memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan    

eee...    Mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama, dan    

fff ...   Menetapkan dan menegaskan kembali tujuan negoisasi    

   

Selama melakukan negoisasi, hendaknya dihindari hal-hal yang dapat 

merugikan kedua belah pihak. Untuk itu, komunikasi dalam negoisasi 

dilakukan dengan cara yang santun. Cara itu dapat ditempuh dengan:    

aaa...    menyesuaikan pembicaraan ke arah tujuan praktis   

bbb...   mengakomodasi butir-butir perbedaan dari kedua belak pihak    

ccc...    mengajukan pandangan baru dan mengabadikan pandangan yang 

sudah ada tanpa memalukan kedua belak pihak.   

ddd...    Mengalokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing    

eee...    Memprioritaskan dan mengelompokkan saran atau pendapat dari 

kedua belah pihak.    

 

Lampiran 2 Instrumen Penilaian   



 
 

 
 

   

111...    Pertemuan Pertama   

Penilaian Sikap   

No   Waktu   Nama   Kejadian/Perilaku   
Butir 

Sikap   
Pos/Neg   Tindak Lanjut   

1.   8/5/2017   Badu   Tidak 

mengerjakan 

tugas bersama 

kelompoknya; 

asyik bermain HP 

dan game    

Tanggung 

jawab   
-      Dipanggil 

untuk diberi 

pemahaman 

tentang 

perilaku tidak 

baiknya.   

   HP ditahan 

selama proses 

pembelajaran.   

   Dilakukan 

pembinaan.   

2.   8/5/2017   Srinawati   Membantu 

dengan penuh 

semangat rekan-

rekannya dalam 

kegiatan Jumat 

Bersih; menanam 

bunga, membuat 

pot dari botol 

minuman bekas, 

dan mengangkat 

tanaman dalam 

pot-pot kecil dari 

lt 1 ke lt 4.   

Gotong 

royong 

dan 

tanggung 

jawab   

+   Diberikan 

apresiasi/pujian   

dst   …   …   …   …   …   …   

 

Penilaian Pengetahuan   

Kisi-kisi   

No.   Kompetensi 

Dasar   
Materi   Indikator Soal   No. 

Soal   
Bentuk 

Soal   

1.   Menerangkan 

informasi 

tentang 

kategorikata   

Kategori atau 

jenis kata 

berdasarkan ciri 

atau 

111...    Manakah teks di 

bawah ini yang 

termaksud teks 

negosiasi?   

2   Uraian 

singkat   



 
 

 
 

karakteristiknya 

dalam bahasa 

Indonesia   

   

2.   222...    Jelaskan teks 

negosiasi 

berdasarkan 

struktur di 

bawah ini!   

111...    orientasi    

222...    pengajuan    

333...    penawaran    

444...    persetujan   

555...    penutup    

   

3   Uraian 

singkat   

3.   3.Identifikasi  

struktur teks 

berjudul “Puntung 

Rokok” di atas!   

4   Uraian   

 

 

Pertanyaan: 

 Perhatikan teks Puntung Rokok di bawah ini 

Puntung Rokok    

111...    Singapura termasuk salah satu negara yang bersih. Siapa pun yang membuang 

sampah sembarangan bisa didenda meskipun hanya mebuang puntung rook. 

Suatu ketika si Azam sedang berlibur, tetapi tampaknya ia tak tahu akan 

adanya peraturan itu. Ia merokok sendirian sesudah hampir habis, ia 

membuang puntung rokoknya begitu saja dan jatuh persis di sisi kaki kanannya.    

222...    Tanpa disengka-sangka, tiba-tiba datang petugas dan menegur Azam dengan 

suara tegas.   

“Tahukah Anda bahwa Anda telah melakukan pelanggaran?”   

”Tidak tahu. Apakah gerangan yang telah saya perbuat?”Jawab Azam.   

”Anda teah membuang sampah sembarangan, yaitu puntung rokok,” tegas 

petugas itu.    

Dengan sigap Azam menjawab,”Oh...maaf terjatuh.”   

Lalu, diambilnya puntung rokok itu serta langsung diisapnya lagi.    

Petugas itu hanya terbelalak keheranan. Kemudian ia pergi meninggalkan 

Azam.  

(Diadaptasi dari htp//jokoloverika.blogsport.com//2017/05)  



 
 

 
 

.1. Jelaskan manakah yang dimaksud dengan teks negoisasi?  

2.Jelaskan ciri-ciri teks negoisasi tersebut! 

3. Identifikasi  struktur teks berjudul “Puntung Rokok” di atas! 

4. Buatlah teks negoisasi dalam bentuk tanya jawab! 

 

Pedoman Penilaian   

Jawaban   Skor   

Mengidentifikasi teks negoisasi yang terdapat pada artikel 

aaa...    Menemukan 2 atau lebih identifikasi teks negoisasi    

bbb...   Menemukan 1 kategori kata   

c. Tidak menemukan kategori kata 

 

2 

1 

0 

Mengklasifikasikan ciri-ciri teks negoisasi   

aaa...    Mengklasifikasikan 2 ciri teks negoisasi dengan benar    

bbb...   Mengklasifikasikan 1 ciri teks negoisasi dengan benar   

ccc...    Salah dalam mengklasifikasikan ciri teks negoisasi dalam 

tabel   

 

2 

1 

0 

Mengidetifikasi struktur teks negoisasi    

aaa...    Tepat dalam mengidetifikasi struktur teks negoisasi   

bbb...   Tepat dalam menunjukkan kesalahan atau memperbaiki 

Mengidetifikasi struktur teks negoisasi   

c. Tidak melakukan identifikasi 

 

2 

1 

0 

Membuat teks negoisasi dalam bentuk tanya jawab   

aaa...    Mampu dan tepat membuat teks negoisasi dalam bentuk 

tanya jawab   

bbb...   Mampu teks negoisasi dalam bentuk tanya jawab   

ccc...    Tidak melakukan identifikasi   

   

2   

1   

0   

Jumlah Skor   8   

 

Contoh pengisian hasil penilaian penugasan 

No Nama 

Identifikasi 

kategori 

kata 

Klasifikasi 

kategori 

kata 

Menganalisis 

kategori 

kata 

Jumlah 

skor 
Nilai 

1. Panji 2 2 1 5 83 

2. ….. …… ….. …… …… …… 

 



 
 

 
 

Keterangan:  

 Skor maksimal = banyaknya kriteria x skor tertinggi setiap kriteria.  

Pada contoh di atas, skor maksimal = 3 x 2= 6 

 

                                  Jumlah soal perolehan         

 Nilai tugas =                                                   x 100 

                                  Jumlah skor maksimal 

 

                                                                                  5 

 Pada contoh di atas nilai tugas Panji =        x 100  = 83  

6 

 

222...    Pertemuan Kedua   

Penilaian Sikap   

No Waktu Nama Kejadian/Perilaku 
Butir 

Sikap 
Pos/Neg Tindak Lanjut 

1.   19/9/2016   Ayuniar   Tidak 

mengerjakan 

tugas bersama 

kelompoknya; 

asyik bermain HP 

dan game    

Tanggung 

jawab   
-      Dipanggil 

untuk diberi 

pemahaman 

tentang 

perilaku tidak 

baiknya.   

   HP ditahan 

selama proses 

pembelajaran.   

   Dilakukan 

pembinaan.   

2.   23/9/2016   Panji   Membantu 

dengan penuh 

semangat rekan-

rekannya dalam 

kegiatan Jumat 

Bersih; menanam 

bunga, membuat 

pot dari botol 

minuman bekas, 

dan mengangkat 

tanaman dalam 

pot-pot kecil dari 

lt 1 ke lt 4.   

Gotong 

royong 

dan 

tanggung 

jawab   

+ Diberikan 

apresiasi/pujian 



 
 

 
 

dst   ……   …..   ……..   ……   ….. …… 

 

Contoh Penilaian Unjuk Kerja   

Kompetensi Dasar : 3.3 Menerangkan informasi tentang kategori kata 

Indikator soal : Peserta didik dapat membuat peta konsep tentang 

kategori kata                                          dengan lengkap dan rinci.   

   

Rubrik Penilaian Unjuk Kerja   

Kriteria Skor Indikator 

Kelengkapan peta konsep   2   

1   

0   

Kategori kata yang disajikan lengkap   

Kategori kata yang disajikan kurang 

lengkap    

Tidak membuat peta konsep   

Kreativitas   2   

1   

0   

Sangat kreatif dalam membuat peta 

konsep    

Biasa-biasa saja dalam membuat peta 

konsep   

Tidak membuat peta konsep   

 

Contoh pengisian format penilaian unjuk kerja   

No.   Nama   Kelengkapan   Kreativitas   
Jumlah 

Skor   
Nilai   

1.   Panji   2   1   3   75   

2.   ….   ….   ….   ….   ….   

 

Keterangan :   

    Skor maksimal = jumlah skor tertinggi setiap kriteria    

Pada contoh di atas, skor maksimal = 2 + 2= 4   

                         Jumlah soal perolehan         

 Nilai unjuk kerja =                                                  x 100 

                  Jumlah skor maksimal 

  

                                                                 3 

 Pada contoh di atas nilai unjuk kerja Panji =        x 100 = 75   

4 

 



 
 

 
 

 

Format observasi diskusi kelompok 

Nama Kelompok: Chairil Anwar   

N

o   
Nama   

Gagasan   
Kebenaran 

Konsep   
Kejelasan bahasa 

yang digunakan   

Y   T   Y   T   Y   T   

1.   Panji                     

2.   Risma A.                     

3.                        

Keterangan :   

Diisi tanda cek ();   Y = ya/benar/tepat.     T = tidak tepat   

Hasil observasi ini dimaksudkan untuk melihat kelemahan maupun kekuatan 

penguasaan kompetensi pengetahuan dan memperbaiki proses pembelajaran 

khususnya pada indikator-indikator yang belum muncul.   

   

333...    Pertemuan Ketiga   

Penilaian Sikap   

No Waktu Nama Kejadian/Perilaku 
Butir 

Sikap 
Pos/Neg Tindak Lanjut 

1.   19/5/2017   Ayuniar   Tidak 

mengerjakan 

tugas bersama 

kelompoknya; 

asyik bermain HP 

dan game    

Tanggung 

jawab   
-      Dipanggil 

untuk diberi 

pemahaman 

tentang 

perilaku tidak 

baiknya.   

   HP ditahan 

selama proses 

pembelajaran.   

   Dilakukan 

pembinaan.   

2.   19/5/2016   Panji   Membantu 

dengan penuh 

semangat rekan-

rekannya dalam 

kegiatan Jumat 

Bersih; menanam 

bunga, membuat 

pot dari botol 

Gotong 

royong 

dan 

tanggung 

jawab   

+   Diberikan 

apresiasi/pujian   



 
 

 
 

minuman bekas, 

dan mengangkat 

tanaman dalam 

pot-pot kecil dari 

lt 1 ke lt 4.   

dst   ……   …..   ……..   ……   …..   ……   

   

Kompetensi Dasar : 4.3 Menggunakan berbagai kategori kata dalam kalimat 

secara                                                       lisan atau tertulis   

Indikator soal  :  Peserta didik dapat menulis sebuah paragraf atau 

lebih                                                 berdasarkan daftar kategori kata yang 

diberikan dengan                                                 memperhatikan diksi, 

 keefektifan kalimat, dan PUEBI                                          

                                                (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia)   

Rubrik penilaian menulis   

   

Kriteria Skor Indikator 

Diksi (pilihan kata)   2   

1   
aaa...    Pilihan kata yang digunakan tepat   

bbb...   Pilihan kata yang digunakan kurang tepat   

Keefektifan kalimat   2   

1   
aaa...    Penggunaan kalimat dalam wacana efektif   

bbb...   Penggunaan kalimat dalam wacana kurang 

efektif   

Penggunaan PUEBI 

(Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa 

Indonesia)   

3   

   

2   

   

   

1   

aaa...    Tidak ada kesalahan penggunaan PUEBI 

(Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia)   

bbb...   Terdapat 1 sd 5 kesalahan penggunaan PUEBI 

(Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia)   

ccc...    Terdapat lebih dari 5 kesalahan penggunaan 

PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia)   

 

Contoh pengisian format penilaian menulis   

No. Nama Diksi Keefektifan 

kalimat 

Penggunaan 

PUEBI 

Jumlah 

Skor 

Nilai 

Akhir 

1.   Panji   1   2   2   5   71   

… … … … … … … 

 

Keterangan :   

    Skor maksimal = jumlah skor tertinggi setiap kriteria    



 
 

 
 

Pada contoh di atas, skor maksimal = 1 + 2 + 2 = 5   

 

                     Jumlah soal perolehan         

 Nilai unjuk kerja =                                                  x 100 

              Jumlah skor maksimal  

                                                              5 

 Pada contoh di atas nilai unjuk kerja Panji =        x 100 = 71   

                                                              7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 5. 

Instrumen Penelitian (pedoman observasi, pedoman wawancara dan checklist 

dokumentasi) 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 6.   

Hasil belajar siswa dalam menulis Teks Negosiasi 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 7. Foto Pelaksanaan P 


