
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan  : SMP N 2 Ngemplak 

Kelas/Semester : VII/1 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Materi  Pokok : Parikan 

Pertemuan   : 1 x pertemuan 

 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,  peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, 

merangkai, modifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar 

 

 Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. 1.3 Menghargai dan 

mensyukuri keberadaan 

bahasa Jawa sebagai 

anugerah Tuhan Yang 

Mahaesa sebagai sarana 

menyampaikan informasi 

lisan dan tulis 

1. Mempertebal keyakinan terhadap 

kebesaran Tuhan setelah melihat 

keteraturan yang ada di alam sekitar 

2. Bersyukur atas kebesaran Tuhan 

dengan adanya bahasa Jawa sebagai 

sarana alat komunikasi yang memiliki 

kesantunan berbahasa baik lisan 

maupun tertulis. 

2. 2.3 Memiliki perilaku 

kreatif, tanggung jawab, 

dan santun sebagai ciri 

khas karakter masyarakat 

Yogyakarta  

1. Melakukan kegiatan pengamatan 

dengan menunjukkan rasa ingin tahu, 

cermat, teliti, hati- hati dan tanggung 

jawab 

2. Melakukan kegiatan diskusi dan 

presentasi dengan sikap antusias, kritis 

dan peduli lingkungan. 

3. 3.3. Memahami parikan.  

1. Dapat mengidentifikasi ciri-ciri parikan 

dengan tepat. 



2. Menyebutkan nilai-nilai moral yang 

terkandung dalam parikan. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

 1 Melalui memahami parikan siswa dapat menghargai dan mensyukuri 

keberadaan bahasa Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Mahaesa sebagai 

sarana menyampaikan informasi lisan dan tulis 

2 Melalui memahami parikan siswa dapat memiliki perilaku kreatif, 

tanggung jawab, dan santun sebagai ciri khas karakter masyarakat 

Yogyakarta 

3 Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan ciri dan nilai-nilai 

didaktik dalam parikan yang tersaji. 

4 Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan parikan  dengan 

menyertakan contoh parikan 
 

D. Materi Pembelajaran 

Subtema : Memahami Parikan 

PARIKAN 

1. Teges parikan 

Parikan yaiku, unen-unen kang dumadi saka rong ukara utawa patang ukara kang 

migunakake purwakanthi guru swara. 

2. Tuladha Parikan 

Lagu kecik-kecik 

Kecik-kecik ditumpakna sepur 

Sawo kecik ya dironce-ronce 

Sapa pengin urip subur makmur 

Ayo bebarengan, padha sregep nyambut gawe 

Oing numpak andhong sakdhokare 

Oing gotong royong ro kancane 

   (Suwardi, 2008: 173) 

(nilai budi pakerti : gotong royong) 

 

    

 

3. Wujud parikan: 

a. Parikan (4 wanda + 4 wanda) x 2 

1) Pitik blorok, manak siji. Jare kapok, malah  ndadi 

2) Wajik klithik, gula Jawa. Luwih becik, sing prasaja. 

3) Nyangking ember, kiwa tengen. Lungguh jejer, tamba kangen. 

4) Plesir sore, dina ahad. Naksir kowe,  kakeyan ragat. 



5) Plesir sore, dina minggu. Naksir kowe ora kewetu.  

b. Parikan (4 wanda + 6 wanda) x 2 

1) Bisa nggender, ora bisa ndemung. Bisa jejer, ora bisa nembung. 

2) Bisa nggambang, ora bisa nyuling. Bisa nyawang, ora bisa nyandhing. 

3) Manuk emprit, menclok godhong tebu. Dadi murid, sing sregep sinau. 

 

c. Parikan (3 wanda + 5 wanda) x 2 

1) Bayeme, wis kuning – kuning. Ayeme, yen wis nyandhing. 

2) Timune, diiris – iris. Gumune, ora uwis – uwis. 

3) Sirahe, dianguk -  anguk. senenge, yen wis kepethuk. 

 

d. Parikan (4 wanda + 8 wanda) x 2 

1) Klapa sawit, wite dhuwur wohe alit. Isih murid aja seneng keceh dhuwit. 

2) Kembang menur, sinebar den awur – awur. Yen wis makmur, aja lali 

mring sedulur. 

3) Rujak dhondhong, pantes den wadhahi lodhong. Yen wis condhong, 

tindakena gotong royong. 

4) Tawon madu, ngisep sari kembang jambu.  Aja nesu, yen ditudhuhna 

luputmu. 

 

e. Parikan (8 wanda + 8 wanda) x 2 

1) Gawe cao nangka sabrang, kurang sirup luwih banyu. Aja awatak 

gumampang, den sengkud nggregut  sinau. 

2) Jangan kacang winor kara, kaduk uyah kurang gula. Piwelingku mring pra 

siswa, aja wedi ing rekasa. 

3) kayu urip ora ngepang, ijo-ijo godhong jati. Uwong urip ora gampang, 

mula padha ngati-ati. 

4. Paugeran utawa pathokan parikan 

a. Cacahe wanda kapisan kudu padha karo ukara kapindho 

b. Parikan kang kedadeyan saka rong larik, ukara kapisan minangka purwaka, 

dene ukara kapindho minangka isi. 

c. Parikan kang kedadeyan saka patang larik, ukara kasiji lan kaloro minangka 

purwaka, dene ukara katelu lan kapapat minangka isi. 

d. Tibaning swara kapisan kudu padha karo tibaning swara ukara kapindho. Dene 

yen kedadeyan saka patang larik, ukara sepisan tibaning swara kudu padha 

karo ukara katelu. Lan ukara kapindho tibaning swara kudu padha karo ukara 

kapapat. 

E. Alokasi Waktu 

 Pertemuan Pertama : 2 x 40 menit 

F. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 



1. Pendekatan Scientific 

Langkah-langkahnya yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan 

 

2. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan  adalah CTL 

3. Metode: Diskusi , Tanya jawab, Penugasan 
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Kepatihan, Danurejan 

Padmosoekotjo.1960.Ngengrengan Kasusastran Jawa II.    Yogyakarta:Hienhoosing 

Endraswara, Suwardi. 2008. Laris Manis Tuntunan Praktis Karawitan Jawa. 

Yogyakarta: Kuntul Press 

1. Media 

a. LCD 

  

I. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan  Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

1) Salam, Berdoa dan Presensi. 

2) Guru menyiapkan peserta 

didik secara psikis dan fisik 

untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

3) Guru memberi motivasi 

belajar siswa secara 

kontekstual sesuai manfaat 

dan aplikasi materi ajar 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

5) Guru menyampaikan 

cakupam materi dan uraian 

kegiatan sesuai silabus. 

10 menit 

Kegiatan Inti Mengamati 

Mencermati contoh parikan 

yang tersedia beserta 

purwakanthi dan amanat  

60 

Menit 



Menanya 
Menanyakan tentang ciri 

parikan dan wujud parikan 

Mengasosiasi  

Melakukan diskusi untuk 

mencari pesan moral dalam 

parikan 

Eksperimen/ 

eksplorasi 

Siswa membuat parikan yang 

berpesan moral 

Mengkomunikasi

kan 

Mempresentasikan hasil karya 

kepada teman di kelas 

 Mencipta Siswa dapat mencipta parikan   

Penutup  

Guru memberi reward 

(penghargaan) kepada 

kelompok yang memiliki 

kinerja baik. 

Peserta didik dan guru 

menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran. 

Pemberian tugas membuat 

Parikan . 

Menutup kegiatan dengan  

salam 

10 menit 

J.    Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

 

1. Penilaian Pengetahuan  

a. Teknik Penilaian   : Tertulis 

b. Bentuk Instrumen   : Soal Uraian  

c. Kisi-kisi    : 

No Indikator Butir Instrumen 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Siswa dapat melengkapi 

parikan tersaji dengan 

tepat. 

 

 

 

Siswa dapat 

menyebutkan nilai moral 

dalam parikan tersaji. 

 

Siswa dapat membuat 

parikan yang 

mengandung nilai budi 

pakerti luhur. 

1. Ukara iki ganepana supaya dadi 

parikan kang becik! 

a. …………………...................... 

       Sregep sinau, munggah kelas. 

a. Ana dhuku, bunder-bunder 

……………….,…………………….. 

2. Sebutna budi pakerti luhur kang ana 

ing parikan iki! 

Tawon madu, ngisep sari kembang 

jambu.   

Aja nesu, yen ditudhuhna luputmu. 

3. Gawea tuladha parikan (4wanda + 

4wanda)x2 kang ngemu budi pakerti 

luhur ! 

 

 



b. Kunci Jawaban 

1. Kasumanggakaken para siswa. 

Tuladha: a. nyangking banyu, nganggo gelas 

    b. Maca buku, mundhak pinter. 

2. Pitutur 

3. Kasumanggakaken para siswa. 

Tuladha : Manuk dara, mencok pager 

     Dadi siswa, kudu pinter. 

 

 

 

c. Pedoman Penilaian 

Soal nomor 1-3 : Jika jawaban benar, skor 5 

             Jika jawaban kurang benar, skor 2 

      Jika tidak menjawab, skor 0 

    

 

 

Mengetahui,     Sleman, 13 September 2016 

Guru Pembimbing            Mahasiswa PPL  

    

  

    

Eni Fatonah S. Pd           Alif Nur Rohmad. NIP. 

19730513 199802 2002                 NIM. 12205241033 

 

 

NILAI AKHIR =  Perolehan Skor         X    Skor   (100)     Ideal   

               Skor Maksimum (15) 

 

 


