
  

 
Dokumen ini tidak untuk dikirimkan kepada WA siswa. Salin dan tempel (copy dan paste) bagian 
per bagian tulisan dari kolom instruksi teks WA ke Grup WA siswa, sesuai panduan yang terdapat 
pada kolom langkah dan penjelasan. 

Catatan: 
- Rencana Pembelajaran ini adalah salah satu pilihan metode belajar mengajar daring (online) 

yang disediakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bekerja sama dengan Pusat Studi Pendidikan 
dan Kebijakan, Sekolahmu dan Semua Murid Semua Guru. 

- Para guru didorong untuk memberikan pengalaman belajar yang tetap mengutamakan 
kebutuhan anak didik. Membuat rencana pembelajaran secara mandiri, menggunakan 
berbagai sumber pengetahuan, serta konten dan teknologi sebagai cara mengajar adalah 
sesuatu yang sangat dianjurkan. 

- Sekolahmu menyediakan perpustakaan konten digital (video, infografis, dan lain-lain) yang 
dapat diakses oleh para guru untuk merancang pembelajaran secara mandiri di 
www.sekolah.mu/tanpabatas . 

 

Menganalisis Unsur Puisi 

Tujuan 
Pembelajaran 

Menganalisis Unsur Puisi 
 

Materi/topik  Bahasa Indonesia (Puisi) 

Kelas X SMA 

Alat/media WAG Kelas, WAG kelompok siswa  

Bahan/materi Ebook Bahasa Indonesia 
https://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indonesia-kelas-x-sma-smk-dina
s-pendidikan-dki/topik/puisi-5/aktivitas/mengenal-unsur-unsur-puisi/ 
Lembar Kerja Peserta Didik 
https://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indonesia-kelas-x-sma-smk-dina
s-pendidikan-dki/topik/puisi-5/aktivitas/menganalisis-unsur-puisi-aku/ 
 

Penilaian 1. Keaktifan partisipasi  
2. Refleksi atas pengetahuan yang diperoleh 
3. Tugas mandiri menganalisis puisi 
 

 

Alokasi 
Waktu 

Langkah dan Penjelasan Instruksi Teks WA Penilaian 

10 menit  
 

Sesi 1 
Pendahuluan 
 
Guru membuka pertemuan. 
 

Selamat pagi, anak-anak!  
Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. 
Terima kasih bagi yang sudah hadir tepat 
waktu di WAG kelas kita.  
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Guru mengucapkan terima 
kasih pada siswa yang sudah 
hadir. 
 
Guru meminta siswa 
menunjukkan kehadiran dengan 
mengirimkan emoticon 
senyum.  
 
Guru mencatat siswa yang 
belum hadir di WAG kelas, dan 
meminta siswa untuk 
menghubungi temannya yang 
belum hadir agar segera 
bergabung dalam WAG kelas. 
 
Guru memberitahu topik 
pembelajaran hari ini. 
 
 
 

Sebelum kita mulai, mari kita cek siapa saja 
yang sudah hadir dalam WAG kelas saat ini. 
Minta tolong masing-masing mengirim 
emoticon  senyum untuk presensi sekaligus 
menunjukkan bahwa kalian sudah siap untuk 
belajar. 
 
[siswa mengirimkan emoticon senyum] 
 
Terima kasih banyak atas emoticon yang 
dikirim. Saya senang melihat banyak 
senyuman yang dikirim kepada saya. Semoga 
emoticon tersebut juga menggambarkan 
suasana hati kalian semua untuk belajar hari 
ini.  
 
Ada yang belum hadir? Tolong ajak 
teman-teman kalian yang belum hadir untuk 
segera bergabung dalam WAG kelas, ya.  
 
Hari ini kita akan membahas tentang unsur 
pembangun puisi. 

30 menit  Sesi 2 
Kegiatan Inti: Unsur Puisi dan 
Contoh Analisisnya 
 
Guru menginstruksikan siswa 
untuk membaca materi tentang 
unsur puisi dan contoh analisis 
unsur puisi melalui link yang 
diberikan guru. 
 
Guru mempersilakan siswa 
untuk bertanya jika ada yang 
belum dipahami. Kemudian 
guru juga mempersilakan siswa 
yang lain untuk menjawab 
pertanyaan temannya. 
 
  

 

Apa kalian pernah menulis puisi? 
 
[siswa menjawab pertanyaan guru] 
 
Untuk menulis puisi, ada beberapa unsur 
pembangun puisi yang harus kita perhatikan. 
Apa saja sih unsur-unsurnya? Bagaimana 
contohnya? Silakan baca ebook bab Puisi 
halaman 261-268 yang ada di laman berikut: 
https://www.sekolah.mu/courses/bahasa-ind
onesia-kelas-x-sma-smk-dinas-pendidikan-dki
/topik/puisi-5/aktivitas/mengenal-unsur-unsu
r-puisi/ 
 
(beri waktu 15 menit untuk siswa menonton 
video) 
 
Semuanya sudah membaca ebooknya, 
kan? Bagaimana? Sudah paham belum? 
Silakan bertanya jika masih belum paham, ya. 
 
[siswa mengajukan pertanyaan] 
 
Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari 
teman kalian? Saya persilakan bagi yang ingin 

Keaktifan 
siswa dalam 
sesi 
tanya-jawab 
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menjawab. Tidak perlu takut untuk salah. Kita 
akan diskusi sama-sama. Untuk mencari 
jawabannya. 

60 Menit Sesi 3  
Tugas Mandiri: Menganalisis 
Puisi dan Membacakan Puisi 
Chairul Anwar 
 
 
 

Baiklah anak-anak, kalian sudah mengetahui 
apa saja unsur pembangun puisi, serta sudah 
melihat contoh analisis unsur pembangun 
puisi. 
 
Nah, tugas kamu sekarang adalah 
menganalisis puisi ciptaan Chairul Anwar yang 
berjudul, “Aku“.  Buatlah analisis unsur 
pembangun puisi tersebut. Tuliskan 
jawabannya di lembar kerja yang telah saya 
sediakan pada laman berikut: 
https://www.sekolah.mu/courses/bahasa-ind
onesia-kelas-x-sma-smk-dinas-pendidikan-dki
/topik/puisi-5/aktivitas/menganalisis-unsur-p
uisi-aku/ 
 
Kemudian, kirimkan hasil kerjamu ke Email 
pribadi saya.  
 
Nah, selain menganalisis unsur puisi, kalian 
juga harus membacakan puisi ciptaan Chairul 
Anwar yang berjudul, “Aku“ dan 
mengabadikannya dengan video. Setelah itu, 
videonya kalian upload di instagram story 
dengan tagar #BelajarTanpaBatas dan tag 
instagram @sekolah.mu ya. Pastikan akun 
kalian tidak di privat agar bisa dibagikan ulang 
di instastory @seklah.mu 
 
Waktu yang saya berikan untuk kalian 
mengerjakan tugas tersebut yaitu 50 menit. 
 
Setelah 50 menit, kita berkumpul kembali di 
WAG ini. 

Tugas 
mandiri 

10 menit Penutup 
Guru meminta salah satu 
peserta didik untuk 
menyampaikan  kesimpulan 
tentang materi hari ini 
 
Guru meminta sisa untuk 
menceritakan hasil refleksi diri 

Baiklah anak-anak, kegiatan pembelajaran 
kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas 
kesediaannya mengikuti kelas online ini dari 
awal hingga akhir dengan baik. 
 
Saya minta perwakilan satu orang untuk 
menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. 
 

Refleksi atas 
pengetahuan 
yang 
diperoleh 
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terhadap tugas yang dilakukan 
melalui WA pribadi.  
 
Guru memberikan kesempatan 
untuk siswa bertanya lebih 
lanjut mengenai penugasan 
lewat WA pribadi. 
 
Guru menutup pertemuan. 

[satu orang siswa menyimpulkan materi 
pembelajaran hari ini] 
 
Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman 
kalian yang telah memberikan kesimpulan 
yang sangat tepat (guru mengirimkan 
emoticon tepuk tangan). 
 
[siswa mengirimkan emoticon tepuk tangan] 
 
Sebelum saya menutup pertemuan kali ini, 
silakan tulis refleksimu terhadap 
pembelajaran kita hari ini. Refleksinya 
tentang: 

1. Informasi baru apa yang kamu 
dapatkan setelah menyimak 
pertemuan ini? 

2. Apa yang akan kamu lakukan dengan 
pengetahuan ini ?  

 
Kemudian kirimkan refleksinya ke Whatsapp 
pribadi atau email saya. 
 
Semoga kalian menikmati pembelajaran hari 
ini, seperti saya juga menikmatinya.  Sampai 
jumpa di pertemuan selanjutnya! 

 
--- 

Mari ambil peran dalam #sekolahlawancorona untuk menjadi bagian dari jaringan Sekolah Merdeka 
Belajar, Merdeka Berkolaborasi dan Merdeka Berkarya  
  
Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk mengajar secara live di Kelas.mu Belajar LIVE 
hubungi  08568402400 / 085795725418 untuk mengatur jadwal #mengajartanpabatas bersama 
Komunitas Guru Belajar Nusantara. 
 
Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk berkarya bersama, berkolaborasi membuat 
rencana pembelajaran harian yang digunakan oleh lembaga dan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, 
silahkan hubungi jaringansekolah@sekolahmu.co.id atau 081317564416 
 
Terima kasih kepada semua mitra yang telah mendukung #kerjabarenganlawancorona. 
Sekolah-sekolah berikut telah menjadi relawan yang memastikan semua dan setiap anak 
#belajartanpabatas 

 

SDN Cakung 
Timur 09 

SDN Ujung 
Menteng 02 

SDN Cakung 
Timur 04 

Pagi 

SDN Ujung 
Menteng 03 

Pagi 
SDN Cakung 

Timur 06 Sekolah Cikal 
SD Negeri 
Ledok 5 

SLB Negeri SDIT Samba Sekolah SD Islam Al SMPN 1 SMPN 7 SMPN 8 
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Binjai Taruma Alam Bambu 
Item 

Azhar 60 
Pekalongan 

SMPN 40 SMPN 41 SMPN 75 SMPN 92 SMPN 107 SMPN 116 SMPN 119 

SMPN 135 SMPN 182 SMPN 211 SMPN 229 SMPN 231 SMPN 263 

SMP 
Lazuardi Al 
Falah GIS 

SMP Ar 
Rahman 
Islamic 

School Bukit 
Cinere 

SMPN 21 
Hulu Sungai 

Tengah SMAN 1 SMAN 8 SMAN 10 SMAN 22 SMAN 25 

SMAN 28 SMAN 33 SMAN 38 SMAN 39 SMAN 54 SMAN 60 SMAN 71 

SMAN 73 SMAN 74 SMAN 77 SMAN 103 SMAN 111 

SMK 
Prakarya 

Internasional SMK Yadika 2 

SMK 
Muhammadi

yah Kota 
Pekalongan 

SMK 
Darussalam 
Makassar 

SMK Negeri 
7 Makassar     

 
 

Daftar lengkap komunitas dan organisasi di Jaringan Semua Murid Semua Guru 
juga korporasi yang peduli dapat dilihat di www.sekolah.mu/tanpabatas. 

 
 

Disusun oleh Elly Purwanti 
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