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APPENDICES 

(Appendix I : Transliteration) 

Page Name of 

surah/verse 

No. Transliteration 

1 Ar-Ra’d 11 English Indonesian 

“For each (such person) 

there are (angels) in 

succession, before and 

behind him. They guard 

him by the command of 

Allah. Verily! Allah will 

not change the condition 

of people until they change 

it themselves. But when 

Allah wills a people 

punishment, they can be 

no turning back of it and 

they will find besides Him 

no protector. 

“Bagi manusia ada 

malaikat-malaikat yang 

selalu mengikutinya 

bergiliran, dimuka dan 

dibelakangnya, mereka 

menjaganya atas 

perintah Alla. 

Sesungguhnya! Allah 

tidak akan merubah 

keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka 

merubah keadaan yang 

ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila 

Allah menghendaki 

keburukan terhadap 

sesuatu kaum, maka 

taka da yang dapat 

menolaknya dan sekali-

kali taka da pelindung 

bagi mereka selain Dia.” 
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(Appendix II : Gate Keeper Letter) 
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(Appendix III : The Letter) 

 



   56 

  

 

  

(Appendix IV : Transcript of Interview) 

No. Question Teacher  A Teacher B 

1. Anda mengajar 

kelas berapa? 

Ibu mengajar kelas 7 dan 8 Saya mengajar kelas 9 

2. Berapa kali 

dalam seminggu 

pelajaran 

Bahasa Inggris 

diajarkan? 

Waktu sebelum corona, 

Bahasa Inggris diajarkan 2 

kali dalam seminggu, tapi 

saat corona hanya 1 kali 

Sekarang hanya 1 kali 

dalam seminggu, sebelum 

corona jadwalnya 2 kali 

seminggu 

3. Hari apa saja 

pelajaran 

Bahasa Inggris 

diajarkan 

sekarang? 

Untuk kelas 7 itu hari senin, 

dan kelas 8 hari selasa 

Hari rabu saja 

 

4. Bagaimana cara 

anda mengajar 

saat pandemic 

corona saat ini? 

Ibu menggunakan applikasi 

whatsapp, jadi ada grupnya. 

Digrup itu ibu mengarahkan 

apa yang harus dilakukan 

siswa, dan juga memberikan 

tugas. 

Kalau saya dalam kondisi 

saat ini, ngajarnya pakai 

whatsapp sama google 

classroom. Jadi di wa itu 

saya suruh siswanya untuk 

login ke google classroom, 

kemudian disitu saya kasih 

arahan siswanya harus 
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ngapain dan saya kasih 

tugas juga. 

5. Menurut anda 

sebagai guru 

seberapa 

penting kah 

peran guru 

dalam proses 

belajar 

mengajar? 

Sangat penting, karena tugas 

guru menyampaikan 

pelajaran, menyampaikan 

ilmu, tapi di sisi lain kita 

sebagai guru juga harus 

mendidik siswa.  

Saat kita disekolah peran 

guru itu sangat penting 

bukan hanya saat kita 

mengajar dikelas, bisa juga 

saat kita bertemu saat 

waktu istirahat dan kita 

melihat murid melakukan 

sesuatu yang salah kita bisa 

menegurnya dan saat 

waktu proses belajar 

mengajar jika ada yang 

melakukan kesalahan kita 

bisa menegurnya, dan saat 

daring seperti ini sangat 

sulit jadi yang berperan 

lebih itu orang tua, kalau 

disekolah itu memang guru 

yang no satu. 

 

6. Apakah menurut 

anda sikap 

mandiri siswa 

dalam proses 

Kalau menurut ibu sikap 

mandiri sangat penting, 

apalagi sikap mandiri akan 

sangat berguna untuk 

Kemandirian itu sangat 

penting untuk siswa itu 

sendiri, kalau siswa itu 

mandiri dia akan lebih 
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belajar mengajar 

Bahasa Inggris 

itu penting? 

Tolong jelaskan 

alasannya. 

siswanya sendiri sampai 

nanti, tidak untuk saat ini 

saja. Kadang ibu juga 

menyampaikan kepada 

siswa agar tidak tergantung 

kepada guru saja dalam 

mencari ilmu, karena 

sekarang ilmu sangat mudah 

didapat, bisa dari internet, 

buku, dll. 

bertanggung jawab sama 

diri dia sendiri dan tidak 

terlalu bergantung sama 

orang lain atau sama 

gurunya. 

7. Apakah menurut 

anda guru wajib 

berusaha 

meningkatkan 

kemandirian 

siswa? Tolong 

jelaskan 

alasannya. 

Menurut ibu itu hal yang 

sangat penting. Guru 

tugasnya adalah mentransfer 

ilmu, tapi ilmu itu tidak 

terbatas dan bisa didapatkan 

dengan mudah, apalagi 

sekarang bisa melalui buku, 

internet, dll. Tapi selain itu 

guru juga memiliki 

tanggung jawab dalam 

mendidik siswanya, agar 

memiliki sifat yang baik, ya 

seperti sifat mandiri itu, 

contohnya guru bisa 

mendorong siswanya agar 

bisa menyelesaikan 

masalahnya sendiri dalam 

Sebagai guru kita wajib 

untuk mendidik siswa, 

salah satunya agar siswa 

memiliki sikap mandiri. 

Karena sikap itu akan 

berguna untuk siswanya 

sendiri sampai nanti, tidak 

saat ini saja.  
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belajar ataupun dalam 

mengerjakan tugas. 

8. Strategi apa saja 

yang anda 

gunakan untuk 

mendorong 

siswa anda 

menjadi lebih 

mandiri? (saat 

sebelum 

pandemi corona, 

dan saat 

pandemic) 

Waktu sebelum corona itu 

ibu biasanya memberikan 

siswa tugas, bisa sendiri-

sendiri atau berkelompok. 

Bisa juga membentuk 

kelompok untuk kelompok 

belajar siswa, jadi bisa 

saling bantu antar siswanya. 

Ibu juga kadang menyuruh 

siswa mengerjakan tugas di 

papan tulis, supaya melatih 

siswa juga jadi lebih 

percaya diri. 

Kalau waktu corona, ibu 

hanya memberikan tugas 

saja ke siswanya, dan 

dikerjakan masing-masing, 

karena kalau membuat 

kelompok itu sulit karena 

kondisinya sekarang. 

Kalau di sekolah saya suka 

berinteraksi langsung 

dengan siswa, tidak saat di 

dalam kelas saja, bisa juga 

saat istirahat. Jadi saat itu 

saya biasanya 

menyampaikan nasihat-

nasihat untuk siswa, dan 

mendorong siswanya juga 

supaya lebih baik, 

misalkan menasihati dan 

menyemangati siswa agar 

lebih meningkatkan sikap 

mandiri mereka, atau 

misalkan siswa yang 

kurang percaya diri atau 

masalah lainnya yang 

berkaitan dengan belajar 

misalkan, saya coba bantu 

cari solusinya bersama. 

Kadang saya juga membuat 

kelompok yang terdiri dari 

beberapa siswa saat di 

kelas, jadi mereka bisa 

belajar bersama temannya 
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atau mengerjakan tugas 

bersama.  

Kalau musim pandemic 

seperti ini saya biasanya 

memberi tugas untuk 

siswa, dan kadang 

mengingatkan siswa juga 

kalau ada yang tidak 

mengerjakan tugas itu bisa 

mempengaruhi nilainya 

nanti. 

9. Bagaimana cara 

anda 

menerapkan 

strategi-strategi 

yang anda 

gunakan untuk 

meningkatkan 

kemandirian 

siswa? (saat 

sebelum 

pandemi corona, 

dan saat 

pandemic) 

Sebelum corona, biasanya 

ibu memberikan tugas 

kepada siswa, bisa dari buku 

LKS atau yang sudah ibu 

siapkan sendiri. Kadang 

untuk mengerjakan tugas 

tersebut bisa sendiri-sendiri 

atau dengan teman 

sebangku atau berkelompok. 

Kalau membuat kelompok 

biasanya ibu yang 

menentukan orang-

orangnya, biar lebih mudah 

dan cepat, jadi dalam 

kelompok itu siswa bisa 

Waktu dikelas jadi sebelum 

corona, saya lebih sering 

interaksi saja dengan 

siswa, kadang langsung 

saya datengin siswa nya 

karna kan sudah tau 

karakter masing-masing 

siswa seperti apa, jadi 

misalnya si A karakter nya 

seperti harus diberi 

pengertian lebih jadi lebih 

harus didorong, jadi 

sebagai guru sering-sering 

saja mengajak siswa 

tersebut ngobrol, 
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saling bantu memahami 

materi yang ibu jelaskan 

atau berusaha memahami 

materi terlebih dahulu yang 

akan dibahas. Kalau untuk 

mengerjakan tugas di papan 

tulis, ibu biasanya 

menanyakan terlebih dahulu 

adakah siswa yang mau 

mengerjakan tugas di depan, 

kalau tidak ada biasanya ibu 

tunjuk. 

Saat corona, ibu hanya 

memberikan tugas kepada 

siswa setiap pertemuan, 

karena kalau untuk 

membuat kelompok 

sepertinya susah, dan 

mengerjakan tugas di papan 

tulis tidak bisa kalau tidak 

di kelasnya langsung. 

menasehati. Sebagai guru 

jadi harus mendekati dan 

menanyakan kepada siswa 

tersebut apa dia punya 

masalah, misalkan dalam 

hal belajar dan lainnya. 

Kalau memang ada kita 

sebagai guru berusaha buat 

membantu memikirkan 

solusinya bersama dan 

menyemangati siswanya 

juga. Kalau agak bandel 

jangan langsung dimarahi, 

jadi nasihat-nasihat yang 

disampaikan itu lebih 

nyaman untuk siswa 

tersebut terima, salah 

satunya nasehat tentang 

pentingnya sikap mandiri 

untuk mereka. Kalau untuk 

membuat kelompok di 

kelas, saya kadang yang 

menentukan, atau siswanya 

sendiri memilih ingin 

berkelompok dengan siapa. 

Tapi saat pendemi seperti 

ini, belum ada memberikan 

tugas belajar kelompok dan 
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mengerjakan tugas 

berkelompok, karna sulit. 

Karna untuk mandiri saja 

masih sulit, karna masih 

ada siswa yang bergantian 

menggunakan Handphone, 

sepeti bergantian dengan 

orang tua mereka.  

Kalau untuk interaksi dan 

menyampaikan nasehat 

saya  merasa lebih mudah 

saat bertatap muka untuk 

mendukung kemandirian 

siswa dari pada daring, 

hubungan antara guru dan 

siswa sangat penting, 

sangat susah kalau tidak 

bertatap muka, kalau 

bertatap muka interaksi 

dengan siswanya jadi lebih 

nyaman. 

10. Apakah anda 

mengalami 

kesulitan dalam 

menerapkan 

Strategi-strategi tersebut 

jadi lebih sulit diterapkan 

saat corona seperti ini, 

karena terhalang kondisi, 

jadi tidak optimal, bahkan 

Mendekati anak-anak yang 

agak bandel, karena kan 

kalau menasehati, 

mengingatkan itu lebih 

nyaman kalau hubungan 
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strategi-strategi 

tersebut? 

ada yang tidak bisa 

diterapkan juga. Kalau saat 

di dalam kelas, mungkin 

hanya saat membuat 

kelompok, ada siswa yang 

hanya mau berkelompok 

dengan teman itu-itu saja. 

Dan kalau untuk 

mengerjakan soal di papan 

tulis, hanya siswa tertentu 

saja yang biasanya bersedia, 

karena ada beberapa yang 

malu juga untuk maju ke 

depan. 

sudah dekat. Kalau sudah 

dekat jadi siswa lebih 

nyaman juga bercerita 

masalah mereka, dan guru 

bisa bantu cari solusinya 

juga. 

Dalam membentuk 

kelompok, saat disuruh 

memilih teman 

sekelompoknya, kadang 

mereka memilih teman 

sendiri, tidak mau dengan 

teman yang lainnya. 

11. Bagaimana cara 

anda 

menghadapi 

kesulitan-

kesulitan itu? 

Untuk kelompok, jadi lebih 

sering ibu yang 

menentukan. Dan untuk 

menjawab soal di papan 

tulis, ibu coba mendorong 

dan menyemangati siswa 

yang lain agar mau juga 

maju ke depan untuk 

menjawab soal. 

Harus sabar, kadang ada 

yang sudah coba didekati 

dan dinasehati tapi 

memang anaknya bandel, 

jadi sulit, intinya harus 

sabar dan jangan 

menyerah, karna memang 

sudah tugas guru seperti 

itu, mendidik siswa supaya 

jadi lebih baik kedepannya. 

Kalau membuat kelompok, 

saya akan suruh rolling 
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orang-orang dalam satu 

kelompok supaya 

semuanya bisa berbaur satu 

dengan yang lain. 

 

(Appendix V : Lesson Plans) 

Lesson Plan 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah   : MTS MUHAMMADIYAH 1 BANJARMASIN 

Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 

Kelas  : VII 

Semester  : Semester I 

Tahun Ajar  : 2020/2021 

Materi  : Introducing Oneself 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

A. Kompetensi Inti 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, 

procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  

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

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 

sama delam sudut pandang /teori 

B. Kompetensi Dasar 
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3.2  
: Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi 

interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta 

informasi jati diri, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya.  

(perhatikan unsur kebahasaan dan kosa kata terkait hubungan keluarga; pronoun 

(subjective, objective, possessive) 

4.2 

  

: Menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tertulis sangat pendek dan sederhana 

yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi jati diri, pendek dan 

sederhana dengan memerhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuai dengan konteks.  

 

C. Indikator 

3.2.1 : Memahami ungkapan yang berkaitan dengan tindakan memberi 

informasi jati diri 

4.2.1 
:  Membuat kalimat pendek dan sederhana yang berkaitan dengan jati 

diri mereka 

 

D. Tujuan pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa diharapkan mampu: 

1. Siswa mampu memahami ungkapan yang berkaitan dengan tindakan 

memberi informasi jati diri 

2. Siswa mampu mengungkapkan dan membuat tulisan singkat terkait dengan 

jati diri mereka. 

E. Materi 

1. Introducing oneself 
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a. Hello, my name… b. Hi, I’m … 

c. Let me introduce myself, I’m 
d. I’d like to introduce myself, I’m … 

e. May I introduce myself? My name is.. 
f. Allow me to introduce myself for you 

2. Responses 

a. Nice to meet you b. Nice to see you 

c. Pleased to meet you 
d. Glad to know you 

e. How do you do? 
 

Please write down your identity in this box bellow! 

Name  : 

Nick name : 

Date of birth : 

Address  : 

Hobbies  : 

……. My name is …… my nick name/you can call me…….. I was born on 

……….. I live in…………. my hobby (es) is/are……. 

Exercise : 
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Arrange the following sentences into a good dialogue: 

Dialogue 1 

1. Hello, dewi 

2. Hello, Mr. Hartawan. Nice to meet you 

3. His name’s Hartawan 

4. Nice to meet you, riska 

5. Hi, Riska 

6. Riska, this is my father  

Dialogue 2 

1. Toni: fine thank you. And you? 

2. Galih: hello, Tomi 

3. Tomi: let me introduce my friends. This is nurul and that is febri  

4. Tomi: hi, galih. Nice to see you 

5. Tomi: I am quite well, thanks 

6. Nurul and febri: how do you do, Galih? Glad to meet you, too 

7. Galih: Nice to see you, too. How are you? 

8. Galih: how do you do, everybody? Glad to meet you 

F. Media pembelajaran 

1. Papan tulis  

2. Marker 

3. Buku lks 

G. Metode pembelajaran 

Communicative Language Teaching 

H. Kegiatan pembelajaran 
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AKTIFITAS DESKRIPSI PEMBELAJARAN WAKTU 

Pendahuluan  Guru memberi salam 

 Guru mencek kehadiran siswa 

murid satu persatu 

- 

Kegiatan inti  Guru menjelaskan tentang 

materi introduction oneself 

 Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang mereka 

tidak pahami 

 Siswa diminta untuk 

menuliskan biodata mereka 

secara singkat dan sederhana 

 Satu persatu siswa diminta 

untuk membacakannya 

didepan kelas 

- 

Penutup  Siswa diminta untuk 

mengerjakan beberapa soal 

yang berhubungan dengan 

materi yang diajarkan 

 Soal yang telah dikerjakan akan 

diperiksa bersama sama 

 Guru meminta siswa untuk 

mengingat apa yang telah 

mereka pelajari 

 Guru dan murid dengan 

bersama sama membuat 

- 
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kesimpulan dari apa yang telah 

mereka pelajari 

 Guru  menutup pelajaran dan 

mengucapkan salam 

 

I. Penilaian 

Jumlah skor yang diperoleh siswa 

     X 100 

   14 

J. Key answer  

1. 5-1-6-3-2-4 

2. 2-4-7-1-5-3-8-6       

 

 Banjarmasin, Agustus 2020 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran 

Suriyani, S.Ag 

NIP: 6840743648200002 

 

 

 

 

Hj. Taswiana, S. Ag 

NIP: 196606061999032004 

 

Lesson Plan 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah   : MTS MUHAMMADIYAH 1 BANJARMASIN 

Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
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Kelas  : VII 

Semester  : Semester I 

Tahun Ajar  : 2020/2021 

Materi  : Telling Our Family Members 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit  

A. Kompetensi Inti 

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

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya 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 metoda sesuai kaidah 

keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar 

3.2 Mengidentifikasi fungsi social, struktur teks, dan unsure ke bahasaan 

teks interksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan 

sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. 

( Perhatikan unsur kebahasaan dan kosa kata terkait hubungan 

keluarga; Pronoun (Subjective, objective, possessive). 

4.2 Menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek 

dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta 

informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana, sesuai dengan 
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konteks penggunaannya.dengan memerhatikan fungsi social, struktur 

teks, dan unsure kebahasaan yang benar dan sesuai konteks, 

C. Indikator 

3.1.1 : Mengidentifikasi tentang Member of Family   

3.1.2 : Menjelaskan dan memahami tentang Member of Family   

 4.1.2 : Melakukan percakapan secara berkelompok atau berpasangan dengan 

percaya diri. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat: 

1. Siswa dapat Mengetahui dan mengidentifikitasi tentang Members of 

Family  

2. Siswa dapat menyebutkan, menjelaskan tentang Members of Family 

dan cara memperkenalkan orang lain lain. 

3. Siswa dapat menggunakan Beberapa ungkapan dan kosa kata dalam 

Kehidupan sehari-hari. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Members of family 

Grandfather 
Kakek 

Grandmother Nenek 

Father Ayah 

Mother Ibu 

Son Anak Laki-laki 

Daughter Anak Perempuan 

Uncle Paman 
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Aunt Bibi/ Tante 

Brother Kakak/Adik/saudara laki-laki 

Sister Kakak/Adik/saudara 

perempuan 

Cousin Saudara sepupu 

Nephew Kemanakan laki-laki 

Niece Kemanakan Perempuan 

Wife Istri 

Husband Suami 

 

2. Family Tree 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sarah is Beni’s grandmother  

Johan  Hasanah  Yuli  

Siti  

Didi  

Beni  Indra  

Sarah Ridwan 
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2. Ridwan is Beni’s grandfather 

3. Yuli is Beni’s aunt 

4. Johan is Beni’s uncle  

5. Hasanah is Beni’s mother 

6. Didi is  Beni’s father 

7. Indra is Beni’s brother 

8. Siti is Beni’s sister  

3. Family Word Search Games 
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4. Introduction Other 

 

a. I’d like you to meet Lisa 

b. I’d like to introduce you to 

Dika 

c. Lila, this is bayu, Bayu this is 

Lila 

d. This is my friend 

e. You haven’t met…, have you? 

f. Do you Know? 

g. May I introduce… to you 

 

Response 

a. Nice to meet you 

b. Nice to see you 

c. Pleased to meet you 

d. Glad to know you 

e. How do you do? 

 

Practice the dialogue with your friends! 

Sari : Good Morning, Mom! 

Mrs.Tina : Good Morning, Mom! 

Sari : Mom, this is my classmate. Her name is Aira. 

Mrs.Tina : Nice to meet you, Aira 

 

aunt 

brother 

cousin 

father 

grandfather 

 

grandmother 

husband 

in-law 

mother 

nephew 

 

niece 

sister 

uncle 

wife 
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Aira : Nice to meet you too, Madam. 

Sari : May we do our homework here, Mom? 

Mrs.Tina : Sure, Pleased finish you homework. I will take two 

glasses of iced tea for you and Aira. 

Aira : Thanks, Madam. 

Mrs.Tina : You’re welcome. 

F. Media Pembelajaran 

 White board 

 Spidol 

 Paper 

 Picture 

 Speaker 

 Paper 

G. Metode pembelajaran 

 Cooperative learning 

H. Kegiatan Pembelajaran 

AKTIFITAS 
DESKRIPSI PEMBELAJARAN 

WAKTU 

 

Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan menyapa peserta 

didik 

 Guru dan peserta didik berdo’a besama-sama 

 Guru mencek kehadiran peserta didik. 

- 
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Kegiatan Inti 

 Guru bertanya kepada siswa tentang pelajaran 

sebelumnya dan mengulang sedikit kembali 

pelajaran tersebut. 

 Guru menyampaikan tentang topic yang akan 

dipelajari. 

 Guru menjelaskan tentang materi pembelajaran 

 Guru meminta peserta didik untuk mendengarkan 

dan mengulang kalimat atau ungkapan tentang 

Family Members. 

 Guru memutarkan sebuah video yang berhubungan 

dengan materi. 

 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

dan siswa diminta menjawab beberapa pertanyaan 

dengan games yang telah di siapkan oleh guru. 

 Kemudian guru menyampaikan dan menjelaskan 

materi selanjutnya. 

 Guru meminta siswa untuk melakukan percakapan 

secara berpasangan dan bergantian. 

 Kemudian Guru meminta siswa untuk memilih 

salah seorang temannya dan memperkenalakannya 

di depan kelas dengan menggunakan ungkapan 

yang telah disampaikan sebelumnya. 

- 
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Penutup  Guru mengulang dan menjelaskan kembali tentang 

materi yang telah dipelajari. 

 Kemudian Siswa diminta untuk menjawab soal 

yang telah disediakan. 

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam 

- 

 

 

I. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber : Buku LKS dan internet 

 

J. Exercise  
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Kunci Jawaban 

1. Daughter/children  5.  Grandmother 

2. Uncle    6.  Cousins 

3. Brothers               7. Wife  

4. Grandfather    8. Mother  

.  

K.  Penilaian Hasil Pembelajaran  

Rubrik penilaian pengetahuan 

Answer Score 

Right answer and right spelling 2 

Right answer but wrong spelling 1 

Wrong answer 0 

  

 Banjarmasin, Agustus 2020 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran 

Suriyani, S.Ag 

NIP: 6840743648200002 

 

 

 

 

Hj. Taswiana, S. Ag 

NIP: 196606061999032004 

 

Lesson Plan 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
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Sekolah   : MTS MUHAMMADIYAH 1 BANJARMASIN 

Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 

Kelas  : VIII 

Semester  : Semester I 

Tahun Ajaran  : 2020/2021 

Materi   : Stating Willingness and Asking for Someone’s 

Willingness to do Something  

Alokasi Waktu : 6 x 40 menit 

A. Kompetensi Inti 

KI 3 : Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  

 

KI 4 :  Mengolah, menyajian menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggmbar, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.  

B. Kompetensi Dasar 

3.2 
Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta 

informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan sesuai 

dengan konteks penggunaannya.  (Perhatikan unsur kebahasaan can, will). 

4.1 

  

Menyusun teks interaksi interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan 

sederhana yang melibatkan tindakan member dan meminta informasi terkait 

kemampuan dan kemauan, melakukan suatu tindakan, dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks.  

C. Indikator 

3.2.1 Siswa mengingat pelajaran yang telah lalu 



   80 

  

 

  

3.2.2 Mengidentifikasi ungkapan yang berkaitan dengan stating willingness 

3.2.3 Membedakan  dan mengidentifikasi pola kalimat present dan past 

4.1.1 Menyusun kalimat secara baik dan benar 

D. Tujuan pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa diharapkan dapat: 

1. Siswa dapat mengingat unsur kebahasaan tentang kemauan dan 

kemampuan melakukan tindakan 

2. Siswa dapat membedakan dan mengidentifikasi pola kalimat present dan 

past 

3. Siswa mampu menyusun kalimat dengan baik dan benar 

4. Siswa dapat mengingat pelajaran yang lalu tentang can 

E. Materi 

1. Stating Willingness and Asking for Someone’s Willingness to do 

Something 

Will digunakan sebagai suatu ungkapan yang menunjukkan tentang apa 

yang orang ingin lakukan atau apa sedang ingin dilakukan. Will digunakan 

dalam bentuk sekarang (present). 

Example:  

1. I will take you to the bus station. 

2. We will see you tomorrow. 

      Example: 

3. I won’t go with you. 

4. He won’t sell his bicycle 
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Untuk bentuk past (lampau) yang kita gunakan adalah would.  Would juga 

bisa kita gunakan untuk mengungkapkan apa yang ingin kita lakukan atau mau 

lakukan tetapi dalam bentuk yang sangat sopan. 

 Example: 

5. Would you do me favour? 

6. Would you come here? 

7. He wouldn’t come here 

2. Pola:  

Positif (+) 

S + will + V1 + O/Adv 

I 

He 

She 

It 

You 

We 

they 

 

 

 

Will 

 

 

 

Write the letter 

  

Negatif (-) 

S + will not (won’t) + V1 + O/Adv 
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I 

He 

She 

It 

You 

We 

They 

 

 

 

Will not (won’t) 

 

 

 

Write the letter 

 

Pertanyaan (?) 

Will + S + V1 + O/Adv 

 

 

 

Will 

 

 

i 

he 

she 

it 

you 

we  

they 

 

 

 

Write the letter? 
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Jawaban pendek 

 

 

 

Yes 

No 

I 

He 

She 

It 

You 

We 

They 

 

 

will 

will not (won’t) 

 

3. Dialog 1 

Tyas : will you close the door please? 

Yuni : certainly 

4. Dialog 2 

Jamal : would you go to the meeting sir? 

Sir  : yes, I would 

5. Exercise 

Lengkapi percakapan dibawah ini dengan baik dan benar! 

Rahma : hi tyo, how are you? 
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Irsya : .... (1), what are you doing here? 

Rahma : …. (2) my mother to prepare my party 

Irsya: party? 

Rahma : yes, my birthday party. 

Irsya : oh I …. (3), your birthday is tomorrow 

Rahma : will you come to my birthday party> 

Irsya : of course …. (4) with other classmates 

Rahma : …… (5)  

 

a. Forget 

b. I am fine 

c. I will come 

d. Thanks 

e. I will help 

 

F. Media pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. Spidol 

3. Buku LKS Bahasa Inggris Kelas VIISMP/MTS Semester I  

G. Metode pembelajaran 

Communicative Language Teaching 
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H. Kegiatan pembelajaran 

AKTIFITAS DESKRIPSI PEMBELAJARAN WAKTU 

Pendahuluan 
 Guru memberikan salam kepada 

siswa. 

 Guru memeriksa kehadiran siswa 

satu persatu. 

 Guru memastikan keadaan kelas 

sudah siap untuk memulai 

pelajaran. 

 Guru mengajak siswa untuk 

bersama-sama mengucapkan 

“basmalah” sebelum memulai 

pelajaran.  

 Guru menanyakan pelajaran yang 

telah lalu kepada murid tentang 

can.  

- 

Kegiatan Inti  

 Guru meminta murid membuka 

buku LKS Bahasa Inggris. 

 Guru meminta murid membuka 

halaman pelajaran pada hari itu. 

 Guru bertanya tentang pelajaran 

yang telah berlalu dan 

kemudian menyambungnya 

dengan pelajaran yang baru. 

- 
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 Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

pelajaran 

 Siswa mencatat apa saja yang 

penting tentang pembelajaran. 

 Guru menjelaskan dan 

memberikan contoh terhadap 

pembelajaran. 

 Guru meminta siswa 

mengulangi kata-kata atau 

ucapan yang diucapkan oleh 

guru. 

 Guru menuliskan pertanyaan 

dan menjelaskan sebuah games 

untuk menentukan beberapa 

siswa yang akan menjawab 

soal di papan tulis. 

 Guru memberikan siswa soal 

latihan dan meminta mereka 

menjawab.  

 Guru mengecek  pemahaman 

siswa dengan cara menanyakan 

pertanyaan tentang pembahasan 

yang telah di jelaskan. 

 Guru membagi siswa kedalam 

beberapa grup dan membuat 

sebuah permainan dengan 

mengacak kalimat 



   87 

  

 

  

menuliskannya di papan tulis 

dan meminta siswa untuk 

menyusunnya dengan baik dan 

benar.  

Penutup  Guru memeriksa kepahaman 

siswa tentang pembelajaran 

dengan menanyakan apakah 

mereka sudah paham atau 

belum. 

 Guru menyimpulkan materi. 

 Menutup pelajaran dengan 

mengucapkan “hamdallah”.  

- 

 

I. Penilaian 

Satu jawaban benar = 20 

Jumlah skor yang diperoleh siswa   X 100 

100 

J. Key answer for the exercise  

1. B 

2. E 

3. A 

4. C 

5. D 

Banjarmasin, Agustus 2020 
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 Mengetahui, 

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran 

Suriyani, S.Ag 

NIP: 6840743648200002 

 

 

 

 

Hj. Taswiana, S. Ag 

NIP: 196606061999032004 

 

Lesson Plan 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah   : MTS MUHAMMADIYAH 1 BANJARMASIN 

Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 

Kelas  : IX 

Semester  : Semester I 

Tahun Ajar  : 2020/2021 

Materi  : Procedure Text 

Alokasi Waktu : 4 X 40 menit 

A. Kompetensi Inti 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, 

procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  

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

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 

sama delam sudut pandang /teori 

B. Kompetensi Dasar 
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3.4  
: Membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks 

prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep 

makanan/minuman dan manual, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks 

penggunaannya.  

4.1 

  

: Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur 

kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana, dalam bentuk 

resep dan manual 

C. Indikator 

3.1.1 : Memahami dan mengidentifikasi teks prosedur lisan terkait resep 

makanan pendek dan sederhana  

4.1.1 
: Menangkap makna intruksi procedural lisan sederhana. 

 

D. Tujuan pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa diharapkan mampu: 

5. Siswa mampu memahami dan mengidentifikasi teks prosedur lisan terkait 

resep makanan. 

6. Siswa mampu memaknai dan mendemontrasikan teks prosedur lisan terkait 

pembuatan origami bentuk burung. 

E. Materi 

1. Definition  

Procedure text is a text that is designed to describe how something is 

achieved through a sequence of actions or steps. It explains how people 

perform different processes in a sequence of steps. 

2. Purpose 
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The purpose of procedure text is to tell the readers hor to do or make 

something through a sequence of action or steps. The social purpose of 

procedure text is to show how something is done through sequence of steps 

which enable the reader to achieve the goal. 

3. Generic structure  

The generic structure of procedure text are: 

1. Goal: it contains the purpose of the text. (e.g. how to make doughnut) 

2. Material or ingredient: it contains of the materials that used in the 

process. E.g. the material to cook omelet are egg, onion, vegetable oil 

etc) 

3. Step/instruction/direction: it contains of the stepsto make something in 

the goal! (e.g. first, wash the tomatoes, onion….; second, cut the union 

become slice ….) 

Exercise :  

Arrange the sentence below into a good recipe of how to make a pancake. 

Add sequence adverbs in front of the sentences. 

1. Put the pancakes on a plate  

2. Put some egg mixture into the pan 

3. Add the milk, butter, and eggs 

4. Serve with honey and butter or strawberry topping 

5. Whisk everything together 

6. Heat some oil in a frying pan 

7. Cook for about a minute 

8. Sieve the flour into a bowl 

9. Turn over the pancake and cook it again 
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F. Media pembelajaran 

4. Papan tulis  

5. Marker  

6. Laptop 

7. Video 

8. Lcd 

9. Speaker  

10. powerpoint 

G. Metode pembelajaran 

Communicative Language Teaching 

H. Kegiatan pembelajaran 

AKTIFITAS DESKRIPSI PEMBELAJARAN WAKTU 

Pendahuluan  Guru memberi salam  

 Guru mencek kehadiran murid 

satu persatu 

- 

Kegiatan inti  Guru menunjukkan video 

mengenai “how to make oreo 

dessert box eggless and 

without oven” 

 Guru meminta murid 

mengidentifikasi bersama 

sama dan menuliskan kembali 

bahan-bahan dan langkah 

langkah berkaitan dengan 

video yang telah ditonton. 

 Guru mejelaskan mengenai 

materi procedure text 

- 
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 Guru memutarkan video “how 

to make a papper crane: 

origami” 

 Siswa diminta untuk mengikuti 

langkah langkah yang telah 

dipraktikkan di dalam video 

secara bersama sama  

Penutup  Siswa diminta untuk 

mengerjakan beberapa soal 

yang berhubungan dengan 

materi yang diajarkan. 

 Guru  menutup pelajaran dan 

mengucapkan salam 

- 

I. Penilaian 

Jumlah skor yang diperoleh siswa 

     X 100 

   9 

J. Key answer  

8-3-5-6-2-7-9-1-4 

  Banjarmasin, Agustus 2020 

 Mengetahui, 

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran 

 

 

Suriyani, S.Ag 

NIP: 6840743648200002 

 

 

 

Yulia Rafanda, S.Pd. 

NIP: 2938744646300162 
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Lesson Plan 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah   : MTS MUHAMMADIYAH 1 BANJARMASIN 

Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 

Kelas  : IX 

Semester  : Semester I 

Tahun Ajar  : 2020/2021 

Materi  : Present Perfect Tense 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit 

A. Kompetensi Inti 

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

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya 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 metoda sesuai kaidah 

keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar 

3.3 Menerapkan fungsi social, struktur teks, dan unsure ke bahasaan teks 

interksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan 

memberi dan meminta informasi keadaan/ tindakan/ 

kegiatan/kejadian yang sudah/telah dilakukan /terjadi diwaktu 
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lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang, tanpa menyebutkan 

waktu terjadinya secara spesifik, sesuai dengan konteks 

penggunaannya (perhatikan unsur kebahasaan present perfect tens). 

4.3 Menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek 

dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta 

informasi terkait keadaan/ tindakan/ kegiatan/kejadian yang 

sudah/telah dilakukan /terjadi diwaktu lampau dikaitkan dengan 

keadaan sekarang, dengan memerhatikan fungsi social, struktur teks, 

dan unsure kebahasaan yang benar dan sesuai konteks, 

C. Indikator 

3.1.1 : Mengidentifikasi Present Perfect Tense 

3.1.2 : Mengidentifikasi Present Perfect Tense dalam teks kalimat 

4.1.1 : Memahami fungsi dan pola Present Perfect Tense dalam kalimat. 

D. TujuanPembelajaran 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat: 

1. Siswa dapat mengidentifikasi Present Perfect Tense 

2. Siswa dapat mengidentifikasi Present Perfect Tense dalam teks 

kalimat. 

3. Siswa dapat mengekspresikan, menjelaskan fungsi dan membuat 

kalimat Present Perfect Tense. 

4. Siswa dapat menggunakan Present Perfect Tense dalam kehidupan 

sehari-hari. 

E. Materi Pembelajaran 
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The present perfect tense is a verb tense used to express actions that 

occurred at a non- specific time. The present perfect tense is also used to express 

actions that started in the past but continue to the present. 

 Pattern of Present Perfect Tense. 

(+)  S + Have/Has + V3 

(-) S + Have/Has + Not + V3  

(?) Have/Has + S + V3 

Example :  

I 

YOU 

WE 

THEY 

Have 
Studied 

Eaten 

Played 

Drunk 

Got 

HE 

SHE 

IT 

Has 

 

 Time Signal 

Ever, Never, Already, Yet, Still and Just 

 

F. Media Pembelajaran 

 White board 

 Spidol 

 Paper 

G. Metode pembelajaran 

 Cooperative learning 
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H. Kegiatan Pembelajaran 

AKTIFITAS 
DESKRIPSI PEMBELAJARAN WAKTU 

Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan menyapa peserta 

didik 

 Guru dan peserta didik berdo’a besama-sama 

 Guru mencek kehadiran peserta didik. 

- 

Kegiatan Inti 

 Guru bertanya kepada siswa tentang pelajaran 

sebelumnya dan mengulang sedikit kembali 

pelajaran tersebut. 

 Guru menyampaikan tentang topic yang akan 

dipelajari. 

 Guru menjelaskan tentang materi pembelajaran 

 Guru membuat beberapa kelompok yang terdiri 

dari beberapa siswa. 

 Guru menyampaikan rumus membuat kalimat 

Present Perfect Tense. 

 Guru memberikan beberapa contoh dari kalimat 

Present Perfect Tense.  

 Guru meminta beberapa siswa menjawab beberapa 

soal yang telah disiapkan di papan tulis. 

 Guru dan siswa bersama-sama mencek jawaban 

tersebut. 

 Guru meminta siswa untuk membuat kalimat 

menggunakan Present Perfect Tense dan meminta 

- 
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teman yang lain dalam satu kelompok untuk 

mengubah ke dalam negative dan introgatif. 

Penutup  Guru menyimpulkan pelajaran tentang Present 

Perfect Tense. 

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam 

- 

 

I. Sumber dan Media Pembelajaran 

2. Sumber : Buku LKS dan internet 

 

J. Exercise  

Complete the sentences with a verb from the box. 

Won Bought Gone Invited 

Seen 
Known Traveled  

 

1. They are having party tomorrow. They have ………….. a lot of friends. 

2. How many times has argentina ……………..the world cup? 

3. My teacher has never……………. By air. 

4. Who’s that man? I have ever……….. him before. 

5. Has your uncle ever …………..to Australia? 

Kunci Jawaban 

1. They are having party tomorrow. They have Invited a lot of friends. 

2. How many times has argentina Won the world cup? 
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3. My teacher has never Traveled By air. 

4. Who’s that man? I have ever Seen him before. 

5. Has your uncle ever Gone to Australia? 

 

K.  Penilaian Hasil Pembelajaran  

A. Penilaian 

 

 

  Banjarmasin, Agustus 2020 

 Mengetahui, 

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran 

 

 

Suriyani, S.Ag 

NIP: 6840743648200002 

 

 

 

Yulia Rafanda, S.Pd. 

NIP: 2938744646300162 

 

 

 

 

Skor = Jumlah benar x 100 
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(Appendix VI : Documentation) 

 

7th grade (first meeting) 

 

 

7th grade (second meeting) 
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8th grade (first meeting) 

 

 

8th grade (second meeting) 

 

9th grade (first and second meeting) 

 

 

9th grade (first meeting) 
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9th grade (second meeting) 
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9th grade (First meeting) 

 

Task page 23, 8th (second meeting) 

 



   103 

  

 

  

 

 

    

Conducted an interview with teacher A 

Task page 24, 8th (second meeting) 
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Conducted an interview with teacher B 
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(Appendix VII : The Consultation Notes) 
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