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Appendix 1 : Student reflection 

Pertanyaan  

1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 

4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

Appendix 2 : Student reflection last meeting  
1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 

4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

 

Partisipan 1 

1. pendapat saya tentang pembelajaran hari ini sangat mudah karena kami 

diajari dengan baik dan juga gurunya sangat baik dan cukup 

menyenangkan karena materi yang diajarkan dapat kami pahami dengan 

mudah. 
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2. menurut saya aktivitas yang dilakukan hari ini sangat keren dan bagus 

3. bagi saya untuk kesulitan yang dihadapi selama menggunakan metode ini 

alhamdulillah tidak ada kesulitan sama sekali. 

4. iya, aktrivitas pre-reading hari ini sangat memotivasi saya untuk 

melakukan komunikasi terhadap patner saya menggunakan bahasa inggris. 

5. iya, metode pre-reading yang dilakukan selalam belajar bahasa inggris 

dapat meningkatkan kepercayaan diri saya terutama untuk menjawab 

pertanyaan dari guru meskipun bahasanya dicampur dengan bahasa 

indonesia. 

 
1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 

4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

 

Partisipan 2 

1. menurut saya metode pembelajaran pre-reading hari ini sangat bermanfaat 

bagi saya karena menggunakan metode Pre-reading sangat membantu saya 

dalam belajar bahasa inggris karena materi yang dibawakan dapat saya 

pahami dengan mudah. 
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2. Kesan saya dengan aktifitas hari ini sangat bagus dan saya berharap 

teruslah mengajar dengan menggunakan metode Pre-reading karena 

dengan metode Pre-reading  saya sangat bersemangat karena materi yang 

dibawakan dapat saya pahami dengan mudah. 

3. Kesulitan yang saya alami selama menggunakan metode ini tidak ada, 

karena instruksi dari metode ini disampaikan dengan jelas  

4. iya, pre-reading memotivasi saya dalam pembelajaran bahasa inggris 

5. Iya metode ini membantu saya untuk berkomunikasi dalam bahasa inggris 

terutama dengan teman sebangku. 

 
1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 

4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

 
 

Partisipan 3  

1. pendapat saya tentang pembelajaran hari ini cukup mudah karena materi 

yang diajarkan mudah saya pahami dan sangat menyenangkan 
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2. kesan saya terhadap aktivitas hari ini bagus sekali dan saya bisa memahami 

materi dengan mudah dan intinya kesan saya dengan aktivitas hari ini 

sangat baik 

3. kesulitan yang saya alami  selama belajar dengan menggunakan metode ini 

alhamdulillah tidak ada sama sekali 

4. iya, metode pre-reading sangat membantu dalam pembelajaran bahasa 

inggri 

5. iya, dengan cara ini saya sangat leluasa berbicara Bhs inggris dengan 

teman saya 

 
 

1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 

4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

 
 

Partisipan 4 

1. pendapat saya untuk Pembelajaran hari ini sangat bagus dan asyik karena 

saya dapat memahami materi  dengan mudah 
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2. menurut saya aktivitas hari ini sangat bagus dan kesan saya aktivitas ini 

tidak membosankan teruslah mengajar menggunakan aktivitas ini 

3. untuk kesulitan alhamdulillah tidak ada sama sekali karena kita saling kerja 

sama teman bangku 

4. iya dengan teman kelompok 

5. iya dengan teman kelompok 

 
1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 

4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

 
 

Partisipan 5 

1. pendapat saya tentang kegiatan pembelajaran hari ini saya dapat 

memahami materi denagn mudah dan juga kegiatan yang dilakukan sangat 

menyenangkan dan seru dan membuat saya tidak bosan 

2. kesan saya untuk aktivitas hari ini yaitu seru sebab aktivitas pre-reading 

tidak membosankan 

3. untuk kesulitan yang saya alami tidak ada sebab penjelasanya begitu jelas 
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4. Iya strategy ini memotivasi saya untuk berkomunikasi menggunakan 

bahasa inggris terutama dengan teman sebangku 

5. Iya strategy ini membantu saya dalam berkomunikasi menguunakan bahasa 

inggris 

 
1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 

4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

 
 
 

Partisipan 6 

1. Alhamdulillah pelajaran hari ini menyenangkan bagi saya karena 

metodenya sangat bagus dan gampang untuk paham materinya 

2. Aktivitas hari ini menurut saya baik dan sukses 

3. Untuk kesulitan yang dialami selama menggunakan metode ini agak 

sedikit membuat saya sedikit pusing 

4. Iya, strategy ini memotivasi saya dalam belajar bahasa inggris 

5. iya tapi saya belum terlalu mengerti atau tahu bahasa inggris 
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1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 

4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

 
 

Partisipan 7 

1. pendapat saya untuk metode ini, yaitu pembelajaran hari ini sangat 

menyenangkan dan materi yang dibawakan sangat mudah saya pahami 

2. kesannya yaitu siswa banyak mendapat ilmu dan siswa bisa saling 

membantu didalam kelas dan metode ini tidak membosankan 

3. untuk kesulitan Alhamdulillah tidak ada, karena metode belajar tersebut 

sangat membantu 

4. ya, pre-reading hari ini banyak memberi saya motivasi 

5. ya, karena pembelajran tersebut sangat membantu 

 
 

1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 
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4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

 

Partisipan 8 

1. pendapat saya untuk metode pembelajaran hari ini dangat bagus dan 

menarik 

2. kesan saya terhadap aktivitas hari ini yaitu lebih mudah mengerti materi 

3. iya, karena saya kerja tugas sendiri 

4. Iya metode pre-reading sangat banyak membantu dalam belajar bahasa 

inggris 

5. iya, karena kosakata saya semakin bertambah 

 
 

1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 

4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

 
 



 

65 
  
 
 
 

Partisipan 9 

1. untuk metode hari ini sangatlah menyenangkan walaupun ada 

pembelajaran yang tidak begitu mudah namun dapat kami mengerti 

2. aktivitas yang dilakukan hari ini sanagt menyenangkan dan mudah 

dipahami dan dimengerti 

3. untuk kesulitan ada sedikit kesulitan dalam memahami soal tapi bila sudah 

dijelakan kamipun mengerti 

4. metode ini menaikan motivasi belajar saya pada saat menebak perbedaan 

yang ada digambar dan tentang cause and effect, iya sangat memotivasi 

diri saya untuk tetap bersemangat belajar bahasa inggris 

5. Iya, metode pre-reading banyak membantu dalam belajar bahasa inggri 

 
 
 

1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 

4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

 

Partisipan 10 

1. Untuk metode yang dilakukan hari ini pendapat saya cukup menyenangkan 
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2. kesan saya terhadap aktivitas ini yaitu saya sangat bersemangat dan sangat 

menyukainya 

3. untuk kesulitan yang dialami selama menggunakan metode ini tidak ada 

sama sekali karena metode belajar pre-reading  sangat membantu 

4. Iya metode pre-reading sangat banyak membantu dalam pembelajaran 

bahasa inggris 

5. iya saya sangat bersemangat untuk belajar menggunakan metode ini 

walaupun terkadang yang saya ucapkan masih banyak salahnya tapi 

gurunya bisa membenarkan dan tidak suka marah marah jadi saya juga 

tidak takut mau bicara 

 
1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 

4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

 

Partisipan 11 

1. menurut saya pada metode pembelajaran pre-reading hari ini sangat 

menyenangkan dan seru 
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2. kesannya yaitu dapat kami bisa saling membantu sesama pasangan 

kelompok dan mendapat ilmu pengetahuan tentang bhasa inggris pokoknya 

asik dan seru 

3. untuk kesulitan Alhamdulillah tidak ada, karena metode belajar yang 

digunakan tersebut sangat membantu terutama untuk memahami materi 

yang dibawakan 

4. iya, pre-reading hari ini banyak membantu dan memotivasi saya untuk 

terus bersemangat belajar bahasa inggris 

5. Iya pre-reading membantu saya dalam belajar bahasa inggris 

 
 
Respon kurang baik 
 

1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 

4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

 
 

Partisipan 12 

1. Untuk strategy yang digunakan hari ini seru tapi agak susah karena saya 

masih banyak kekurangan dalam bahasa inggris 
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2. Aktivitas hari ini juga cukup seru tapi masih susah karena banyak yang 

saya kurang pahami 

3. iya,ada kesulitan yang saya alami terutama dibagian paragraph banyak 

kosakata yang saya tidak tau 

4. iya, metode pre-reading ini cukup memotivasi saya untuk belajar bahasa 

inggris  

5. Iya, strategy  ini membantu saya untuk berkomunikasi dalam bahasa 

inggris  meskipun bahasanya masih dicampur bahasa indonesia 

 
1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 

4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

 

Partisipan 13 

1. Untuk strategy ini menurut saya seru, tetapi sedikit sulit karena masih 

banyak kosakata yang saya tidak tau 

2. Aktivitas hari ini menurut saya sangat mengasah otak untuk selalu berfikir 

3. iya, untuk kesulitan yang saya alami yaitu saat mengerjakan soal dengan 

menggunakan bhs inggris 



 

69 
  
 
 
 

4. iya, sangat memotivasi saat belajar 

5. strategy ini sangat meningkatkan kepercayaan diri saya dan pola pikir saya 

 
1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 

4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

 

Partisipan 14 

1. pendapat saya tentang strategy ini, lumayan bagus tapi saya kurang 

mengerti dengan materi yang dibawakan 

2. kesan saya, lumayan saya menyukainya 

3. untuk kesulitan yang di alami yaitu saya tidak tau menerjemahkan bahasa 

indonesia ke inggris 

4. Yes strategy ini membantu dalam belajar bahasa inggris 

5. Yes sangat membantu karena selalu berdialog dengan teman 

1. Menurut saya Alhamdulillah pelajaran hari ini menyenangkan bagi saya 

2. menurut saya aktivitas hari ini baik tapi sedikit sulit 

3. iya kesulitan yang saya alami dengan menggunakan metode ini yaitu 

membuat saya sedikit pusing 
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4. Iya strategy ini memberikan saya motivasi belajar 

5. iya tapi saya belum terlalu mengerti atau tahu bahasa inggris 

 
 

1. Apakah pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap aktivitas pre-reading hari ini? 

3. Adakah kesulitan yang Anda alami dalam kegiatan pre-reading hari ini? 

4. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini memotivasi Anda 

melakukan komunikasi dengan teman kelompok/patner Anda? 

5. Apakah aktivitas pre-reading yang dilakukan hari ini Anda u berbicara 

dalam bahasa inggris? 

 

Partisipan 15 

1. saya senang karena dengan menggunakan strategy ini saya paham tentang 

berpasangan 

2. kesan saya dengan aktivitas hari ini yaitu mengaksyikan dan bisa saling 

bertukar pendapat 

3. iya kesulitan yang saya alami yaitu karena saya belum bisa berbicara 

bahasa inggris 

4. iya karena aktivitas ini tidak membosankan 

5. iya tapi kesulitannya saya belum bisa berbicara bahasa inggri 

 

 

 



 

71 
  
 
 
 

Appendix 3 : Lesson plan first meeting  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah                 : MAN 1 KONSEL 

Mata Pelajaran      : BAHASA INGGRIS 

Bab                        : chapter 6 

Materi Pelajaran    : cause and effect  

Kelas/Semester      : XI/Genap 

Alokasi Waktu      : 2 X 45 Menit 

A. KOMPOTENSI INTI  

  KI.3     Memahami,menerapkan,menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa keinginan tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni,budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusian,kebangsaan,kenegaraan dan  peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian,serta menerapkan pengetahuan 
procedural. 

KI.4 Mengelola,menalar,menyajikan,dan mencipta dalam ranah 
konkret danrana abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya disekolah secara mandiri serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 

 

B KOMPOTENSI DASAR DARI 
KI.3 

KOMPOTENSI DASAR DARI KI.4 

 KD.3 

Menerapkan fungsi social, 
structure teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi 

KD.4 

Menyusun teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis yang melibatkan tindakan 
member dan meminta informasi terkait 
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transaksional lisan dan tulis 
yang melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait hubungan 
sebab akibat, sesuai dengan 
konteks penggunaanya. ( 
perhatikan unsur kebahasaan 
because of…, due to…, thanks 
to…) 

hubungan sebab akibat, dengan 
memperhatikan fungsi social structur teks, 
dan unsure kebahasan yang benar dan 
sesuai konteks. 

 INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  

3.4. Membedakan fungsi social, 
structur teks, dan unsur 
kebahasan beberapa teks 
deskriftif lisan dan tulis dengan 
memberi dan meminta 
informasi terkait teks tertuis 
yang diberikan, pendek dan 
sederhana, sesuai dengan 
konteks penggunaanya.  

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI ( IPK ) 

3.4.1 Mengidentifikasi struktur teks dan 
unsure kebahasan beberapa teks deskriptif 
lisan dan tulis dengan member dan 
meminta informasi terkait tempat wisata 
dan bangunan dangunan bersejarah 
terkenal, pendek dan sederhana, sesuai 
dengan konteks penggunaanya. 

3.4.2  

Menyebutkan struktur teks dan unsur 
kebahasan beberapa teks deskriptif lisan 
dan tulis dengan memberi dan meminta 
informasi terkait teks bacaan yang 
diberikan, pendek dan sederhana. 

3.4.3  

Membedakan struktur teks dan unsur 
kebahasan beberapa teks deskriptif dan 
tulisan dengan member dan meminta 
informasi terkait teks bacaan yang 
diberikan, pendek dan sederhana, sesuai 
dengan konteks penggunaanya. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
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 Setelah proses pembelajaran siswa diharapkan dapat : 

1. Setelah diskusi siswa dapat mengetahui  sebab dan akibat apa bila 
mengkonsumsi alkohol  

2. Setelah diskusi siswa dapat mengetahui dampak bahaya dari alkohol 
3. Setelah diskusi siswa dapat mengaplikasikan bahaya dari alkohol  

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Task 1 

Read and answer the question! 

Paragraph Cause and Effect  

Alcoholic drinking is very dangerous for our health. There are lot of 
problems caused by this dangerous fluid. First, it can cause a swell in our liver. 
This is because it can trigger the liver to work extra hard filtering the fluid in our 
body, so that, the liver becomes swollen because it contains so much fluid. 
Secondly, alcoholic drinking damages the human brain. It will decrease the 
function of alcohol addict’s brain, thereby increasing the risk of depression and 
frustration. If this happens, there will be a change in behavior on the alcoholic, 
even they can be mad. Then, alcohol also decreases the functions of our senses. 
One is our eye is absolutely can be blind because of alcohol. In addition, this 
drink can also speed up menopause in women because it decreases the function 
of reproductive organs in women, so that they will get menopause sooner than 
the period in general. Last, it is also able to cause defects in the fetus. Alcohol 
that comes into the body of pregnant women also has an impact on their baby, so 
that they will be born with disabilities. Therefore, the circulation of alcoholic 
drinking is prohibited in Indonesia because it causes several dangerous diseases 
to the body. 

 

F. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN. 

1. pendekatan  : Saintifik 

2. model pembelajaran : Discovery learning  
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3. metode  : diskusi kelompok, Tanya jawab,penugasan. 

G MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN  

 Media  : Kamus manual/ online 

 Alat  : Spidol, kopian materi, papan tulis. 

 

H SUMBER BELAJAR  

• Buku pembelajaran 
• Teks tulisan dari buku siswa 

 

 

 

I.KEGIATAN  PEMBELAJARAN 
Langkah – langkah pembelajaran. 
 

PERTEMUAN I 

KEGIATAN PENDAHULUAN 10 
Meni
t 

 Guru melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa 
untuk memulai pembelajaran. 

 Guru memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin. 
 Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 
 Guru memberikan tentang manfaat tentang pelajaran yang 

akan dipelajari. 
 Guru  menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 

yang berlangsung. 
 Guru memberikan kompotensi inti, kompotensi dasar, 

indicator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. 
 Pembagian kelompok belajar. 

 

Sintak  KEGIATAN PEMBELAJARAN INTI  60 
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Model pembelajaran Meni
t  

Orientasi peserta didik 
kepada masalah  

Mengamati 
Peserta didik diberi motovasi atau 
rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topic. 
“ bahaya mengkonsumsi alkohol  “ 
Dengan cara : 

• Mengamati 
Pemberian contoh materi, teks 
bacaan/ soal untuk dapat 
dikembangkan peserta didik. 

• Membaca 
Teks tulis yang diberikan pada 
peserta didik 

• Mendengar 
Pemaparan teks yang dibacakan 
oleh peserta didik. 

 

Mengordisasikan peserta 
didik 

Menanya  
Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan teks. 

 

Mengembangkan  
Dan menyajikan hasil 
karya 

Menkomunikasikan 
Peserta didik menyimpulkan. 
 Menyampaikan hasil diskusi 

berupa hasil teks berdasarkan 
hasil analisis secara tertulis. 

 Mengmukakan pendapat atas 
jawaban tiap kelompok. 

 Bertanya tentang hal yang 
belum dipahami atau guru 
melempar beberapa pertanyaan 
kepada siswa. 

 

 KEGIATAN PENUTUP 10 
meni
t  
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Peserta didik   Membuat rangkuman / 
kesimpulan pelajaran tentang 
point point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran 
yang baru dilakukan. 

 Melakukan refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilakukan  

 

Guru   Memeriksa pekerjaan siswa 
yang selesai langsung diperiksa. 
Peserta didik yang selesai 
mengerjakan projek dengan 
benar paraf serta diberikan 
nomor urut. 

 Memberikan penghargaan 
kepada kelompok yang 
memiliki kinerja dan kerja sama 
yang baik. 

 Merencanakan kegiatan tindak 
lanjut dalam bentuk tugas 
kelompok / perorangan ( jika 
diperlukan ) 

 Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

 

 

  

J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 1. Penilaian pengetahuan (tes tertulis)  

   Instrument penilaian (soal) Terlampir  

 2. Penilaian keterampilan 

   Rubric penilaian Terlampir  

    

 
A. Instrument penilaian ( pengetahuan ) 
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Bentuk Test Tertulis : uraian  

1. Why is alcohol so dangerous for the body? 

2. Are there positive effects of alcohol? if there is any please mention and 

explain. 

3. What are the negative effects when consuming alcohol? 

4. What disease will we experience if we consume alcohol? 

5. Why is alcohol circulation prohibited from trying to explain. ? 

 
 

NO Butir soal Jawaban skor Skor 
maksi
mal 

1  Why is alcohol so 

dangerous for the 

body? 

Alcoholic drinking is 
very dangerous for our 
health. 
it can cause a swell in 
our liver, 
alcoholic drinking 
damages the human 
brain. 

20  

2  Are there positive 

effects of alcohol? 

if there is any 

please mention and 

explain. 

alcohol will have a 

positive impact if used 

properly for example as 

a cleanser on wounds, 

and not for consumption 

20  

3 What are the 

negative effects 

when consuming 

alcohol? 

It will decrease the 
function of alcohol 
addict’s brain, thereby 
increasing the risk of 
depression and 

20  
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frustration. 

4 What disease will 
we experience if 
we consume 
alcohol? 

liver, blindness, damage 
to the brain, and damage 
to the nervous system. 

20  

5 Why is alcohol 
circulation 
prohibited from 
trying to explain. ? 

the circulation of 
alcoholic drinking is 
prohibited in Indonesia 
because it causes 
several dangerous 
diseases to the body. 

20  

 

 

Keterangan Skor : 

Jawaban benar semua: 20   Jawaban kurang: 5/10/ 

Jawaban kurang lengkap: 10/15   Jawaban salah semua: 0 

 

 

 

B. keterampilan  

Nilai Akhir = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 x 100 
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Appendix 4 : Lesson plan last meeting  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah                 : MAN 1 KONSEL 

Mata Pelajaran      : BAHASA INGGRIS 

Bab                        : chapter 6 

Materi Pelajaran    : cause and effect  

Kelas/Semester      : XI/Genap 

Alokasi Waktu      : 2 X 45 Menit 

A. KOMPOTENSI INTI  

  KI.3     Memahami,menerapkan,menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
factual, konseptual, procedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 
keinginan tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusian,kebangsaan,kenegaraan dan  
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,serta menerapkan 
pengetahuan procedural. 

KI.4 Mengelola,menalar,menyajikan,dan mencipta dalam ranah konkret danrana 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah 
secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B KOMPOTENSI DASAR DARI 
KI.3 

KOMPOTENSI DASAR DARI KI.4 

 KD.3 

Menerapkan fungsi social, 
structure teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis yang 
melibatkan tindakan memberi dan 
meminta informasi terkait 
hubungan sebab akibat, sesuai 

KD.4 

Menyusun teks interaksi transaksional lisan 
dan tulis yang melibatkan tindakan member 
dan meminta informasi terkait hubungan 
sebab akibat, dengan memperhatikan fungsi 
social structur teks, dan unsure kebahasan 
yang benar dan sesuai konteks. 
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dengan konteks penggunaanya. ( 
perhatikan unsur kebahasaan 
because of…, due to…, thanks 
to…) 

 INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  

3.4. Membedakan fungsi social, 
structur teks, dan unsur kebahasan 
beberapa teks deskriftif lisan dan 
tulis dengan memberi dan meminta 
informasi terkait teks tertuis yang 
diberikan, pendek dan sederhana, 
sesuai dengan konteks 
penggunaanya.  

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI ( IPK ) 

3.4.1 Mengidentifikasi struktur teks dan 
unsure kebahasan beberapa teks deskriptif 
lisan dan tulis dengan member dan meminta 
informasi terkait tempat wisata dan bangunan 
dangunan bersejarah terkenal, pendek dan 
sederhana, sesuai dengan konteks 
penggunaanya. 

3.4.2  

Menyebutkan struktur teks dan unsur 
kebahasan beberapa teks deskriptif lisan dan 
tulis dengan memberi dan meminta informasi 
terkait teks bacaan yang diberikan, pendek 
dan sederhana. 

3.4.3  

Membedakan struktur teks dan unsur 
kebahasan beberapa teks deskriptif dan 
tulisan dengan member dan meminta 
informasi terkait teks bacaan yang diberikan, 
pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks 
penggunaanya. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah proses pembelajaran siswa diharapkan dapat : 

4. Setelah diskusi siswa dapat mengetahui  sebab dan akibat apa bila 
mengkonsumsi alkohol  

5. Setelah diskusi siswa dapat mengetahui dampak bahaya dari alkohol 
6. Setelah diskusi siswa dapat mengaplikasikan bahaya dari alkohol  

D. MATERI PEMBELAJARAN 
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Task 1 

DEFINISI 

Cause and effect teks adalah jenis paragraf yang berisi analisa – analisa 
penulis tentang sebab dan akibat. Paragraf ini diawali dengan sebab – sebab 
yang dijabarkan di awal kalimat dan kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan 
umum yang merupakan akibat dari penyebab – peyebab yang telah dijabarkan 
tersebut. 

Model paragraf cause and effect ini biasanya sering digunakan dalam 
penulisan essay dan text explanation. Hal ini dikarenakan model ini dianggap 
memiliki alur penyampaian gagasan yang jelas dan terstruktur, sehingga para 
pembaca mudah mengerti ketika membacanya. 

GENERIC STRUCTURE 

Paragraf cause and effect memiliki susunan atau generic structure sebagai 
berikut: 

1. Memiliki gagasan utama pada topik sentence yang akan di bahas dalam 
keseluruhan paragraf. 

2. Memiliki supporting detail atau kalimat-kalimat pendukung yang berupa 
penyebab. 

3. Diakhiri dengan concluding sentence atau kesimpulan yang berupa akibat. 
LANGUAGE FORM 

Paragraf cause and effect memiliki gaya bahasa seperti di bawah ini. 

1. Menggunakan tenses yang tergatung dengan konteks waktu dalam kalimat, 
dengan kata lain, dapat berupa past tense, present tense, atau future tense. 

2. Banyak menggunakan kata kerja atau verb dalam kalimat aktif dan pasif. 
3. Menggunakan transisi seperti, due to, because, consequently, as a result, 

dan causes. 
4. Menggunakan third person point of view. 

CONTOH KALIMAT CAUSE AND EFFECT  

• I am tired BECAUSE I was swimming.  
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• The birds have wings SO they normally can fly 

• Hot weathers makes surface of the soil is cracked and dry and 

causes the dust is flying away. 

Paragraph Cause and Effect 1 
Drought which is happened this year is very long. Even, in the last two 

month almost there was no rain. Moreover, with the very hot weather makes 
surface of the soil is cracked and dry and causes the dust is flying away. In 
addition, the water that is stored in the irrigation couldn’t be found anymore, so 
that there is no water which is flowing the farmers’ rice. As a result, 
they suffered a failure in harvesting because the rice they planted is failed to 
grow caused by this drought. 

 

F. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN. 

1. pendekatan  : Saintifik 

2. model pembelajaran : Discovery learning  

3. metode  : diskusi kelompok, Tanya jawab,penugasan. 

G MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN  

 Media  : Kamus manual/ online 

 Alat  : Spidol, kopian materi, papan tulis. 

 

H SUMBER BELAJAR  

• Buku pembelajaran 
• Teks tulisan dari buku siswa 

 

 

 

I.KEGIATAN  PEMBELAJARAN 
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Langkah – langkah pembelajaran. 
 

PERTEMUAN I 

KEGIATAN PENDAHULUAN 10 
Menit 

 Guru melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa 
untuk memulai pembelajaran. 

 Guru memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin. 
 Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran. 
 Guru memberikan tentang manfaat tentang pelajaran 

yang akan dipelajari. 
 Guru  menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

pertemuan yang berlangsung. 
 Guru memberikan kompotensi inti, kompotensi dasar, 

indicator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. 
 Pembagian kelompok belajar. 

 

Sintak  
Model 
pembelajaran 

KEGIATAN PEMBELAJARAN INTI  60 
Menit  

Orientasi peserta 
didik kepada 
masalah  

Mengamati 
Peserta didik diberi motovasi atau 
rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topic. 
“ bahaya mengkonsumsi alkohol  “ 
Dengan cara : 

• Mengamati 
Pemberian contoh materi, teks 
bacaan/ soal untuk dapat 
dikembangkan peserta didik. 

• Membaca 
Teks tulis yang diberikan pada 
peserta didik 

• Mendengar 
Pemaparan teks yang dibacakan 
oleh peserta didik. 

 

Mengordisasikan 
peserta didik 

Menanya  
Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan teks. 
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Mengembangkan  
Dan menyajikan 
hasil karya 

Menkomunikasikan 
Peserta didik menyimpulkan. 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa 

hasil teks berdasarkan hasil analisis 
secara tertulis. 

 Mengmukakan pendapat atas 
jawaban tiap kelompok. 

 Bertanya tentang hal yang belum 
dipahami atau guru melempar 
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

 

 KEGIATAN PENUTUP 10 
menit  

Peserta didik   Membuat rangkuman / kesimpulan 
pelajaran tentang point point 
penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru 
dilakukan. 

 Melakukan refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilakukan  

 

Guru   Memeriksa pekerjaan siswa yang 
selesai langsung diperiksa. Peserta 
didik yang selesai mengerjakan 
projek dengan benar paraf serta 
diberikan nomor urut. 

 Memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang memiliki kinerja 
dan kerja sama yang baik. 

 Merencanakan kegiatan tindak 
lanjut dalam bentuk tugas kelompok 
/ perorangan ( jika diperlukan ) 

 Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

 

 

  

J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 1. Penilaian pengetahuan (tes tertulis)  

   Instrument penilaian (soal) Terlampir  
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 2. Penilaian keterampilan 

   Rubric penilaian Terlampir  

    

 
B. Instrument penilaian ( pengetahuan ) 

Bentuk Test Tertulis : uraian  

1. Tuliskan 5 contoh kalimat cause and effect. 

2. Temukan 2 contoh kalimat cause and effect di dalam paragraph. 

3. What makes farmers suffer losses.? 

4. What happened to farmers during the long dry season? 

 
 
NO Butir soal Jawaban skor Skor 

maksimal 

1  Tuliskan 5 contoh 

kalimat cause and 

effect. 

 I am tired 
BECAUSE I was 
swimming.  

 The birds have 
wings SO they 
normally can fly 

 Hot weathers 
makes surface of 
the soil is cracked 
and dry and 
causes the dust is 
flying away. 

 George was sick 
SO he was absent 
today. 

 I was swimming 
SO I am tired 

25  

2 Temukan 2 contoh  Hot weathers 25  



 

86 
  
 
 
 

kalimat cause and 

effect di dalam 

paragraph. 

makes surface of 

the soil is cracked 

and dry and 

causes the dust is 

flying away 

 the water that is 

stored in the 

irrigation couldn’t 

be found anymore, 

so that there is no 

water which is 

flowing 

the farmers’ rice 
3 What is the 

conclusion of the 

paragraph? 

Drought which is 
happened this year is very 
long. Even, in the last two 
month almost there was 
no rain 

25  

4 What happened to 

farmers during the 

long dry season? 

They suffered a failure in 
harvesting because the 
rice they planted is failed 
to grow caused by this 
drought. 

25  

 

 

Keterangan Skor : 

Jawaban benar semua: 25   Jawaban kurang: 5/10/ 

Jawaban kurang lengkap: 20/15   Jawaban salah semua: 0 
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B. keterampilan  

Nilai Akhir = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 x 100 
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