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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMP : ...................................
Mata Pelajaran         : ...................................
Kelas/Semester        : ...................................
Alokasi Waktu           : ..... x  40 menit (…  pertemuan)

A. Standar Kompetensi : .............................................................
B. Kompetensi Dasar : .............................................................
C. Tujuan Pembelajaran : .............................................................

Pertemuan 1
Pertemuan 2

D. Materi Pembelajaran : .............................................................
E. Model/Metode Pembelajaran
F. Skenario/Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1
Pertemuan  2
dst.

G. Sumber Belajar
H. Penilaian

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Teknik
Penilaian

Bentuk
Penilaian Instrumen

Indikator
pencapaian
adalah
indikator yang
digunakan
dalam silabus
pembelajaran

Teknik
penilaian
adalah teknik
penilaian
yang
digunakan
dalam
silabus
pembelajaran

Bentuk
penilaian
adalah bentuk
penilaian yang
digunakan
dalam silabus
pembelajaran

Instrumen adalah
penjabaran penilaian
yang digunakan dalam
silabus dalam bentuk
perintah, pertanyaan,
atau   penugasan
disertai pedoman
penilaian/rubrik
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah : SMP
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : VII/1
Alokasi Waktu :   4  X  40 menit ( 2 pertemuan)

A. Standar Kompetensi
2. Mengungkapkan pengalaman dan informasi melalui kegiatan bercerita dan
menyampaikan pengumuman

B. Kompetensi Dasar
2.1 Mampu menceritakan pengalaman yang paling mengesankan dengan

menggunakan pilihan kata dan kalimat efektif

C. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan Pertama:

1. Peserta didik dapat mengidentifikasi pengalaman yang mengesankan
2. Peserta didik dapat menentukan pengalaman yang paling mengesankan dari

daftar pengalaman yang diidentifikasi
3. Peserta didik dapat menyusun pokok-pokok cerita berdasarkan pengalaman

yang paling mengesankan

Pertemuan Kedua:
Peserta didik dapat menceritakan pengalaman yang paling mengesankan dengan
menggunakan pilihan kata dan kalimat efektif

D. Materi Pembelajaran
Penyampaian cerita
1. Daftar pengalaman peserta didik
2. Cara menyampaikan cerita
3. Bercerita

E. Metode Pembelajaran
1. Pemodelan
2. Inkuiri
3. Demonstrasi

F. Skenario/Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan Pertama: 2 X 40’
1. Kegiatan Pendahuluan

a. Peserta didik mencermati cerita pengalaman dari narasumber
b. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang isi cerita pengalaman
c. Peserta didik mengidentifikasi kebermaknaan bercerita pengalaman
d. Peserta didik menyepakati tujuan pembelajaran yang akan dicapai

2. Kegiatan Inti
a. Peserta didik mengidentifikasi pengalaman masing-masing
b. Peserta didik memilih pengalaman yang paling mengesankan
c. Peserta didik mendiskusikan pengalaman yang paling mengesankan untuk

ditentukan sebagai bahan cerita
d. Peserta didik mengidentifikasi pokok-pokok pengalaman yang paling

mengesankan
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e. Peserta didik menyusun pokok-pokok pengalaman yang paling
mengesankan sebagai bahan cerita

f. Peserta didik dan guru menyepakati format penilaian bercerita
g. Peserta didik berlatih menceritakan pengalaman sesuai dengan pokok-

pokok pengalaman yang disusunnya.
h. Peserta didik menceritakan pengalaman masing-masing secara individual.

3. Kegiatan  Penutup
a. Peserta didik mengungkapkan kesulitan-kesulitan dalam berlatih

bercerita
b. Peserta didik dan guru merangkum hasil pembelajaran yang baru

dilakukan
c. Peserta didik menerima informasi tentang kegiatan yang akan datang

yaitu bercerita tentang pengalaman berdasarkan pokok-pokok cerita

Pertemuan Kedua: 2 X 40’
1. Kegiatan Pendahuluan

a. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang kegiatan berlatih bercerita
pada kegiatan sebelumnya

b. Peserta didik menjelaskan tujuan kegiatan bercerita
c. Peserta didik berkelompok sesuai dengan kegiatan sebelumnya

2. Kegiatan Inti
a. Peserta didik menceritakan pengalaman secara individu
b. Beberapa Peserta didik lain dan guru menilai Peserta didik yang tampil
c. Secara bergantian Peserta didik menilai temannya yang tampil  dan

memberikan komentar
d. Peserta didik dan guru menentukan tiga pencerita terbaik
e. Tiga pencerita terbaik mendapatkan penghargaan dari guru dan teman-

teman
3. Kegiatan  Penutup

a. Peserta didik dan guru merangkum dan menyimpulkan cara bercerita yang
baik.

b. Peserta didik dan guru melakukan refleksi
c. Peserta didik dan guru merancang pembelajaran berikutnya berdasarkan

pengalaman pembelajaran saat itu

G. Sumber Belajar
1. Bagan identifikasi pengalaman
2. Gambar
3. VCD
4. Narasumber
5. Buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia

H. Penilaian

Indikator Pencapaian Teknik
Penilaian

Bentuk
Penilaian Instrumen

1. Mampu
mengidentifikasi
pengalaman yang
mengesankan

2. Mampu menentukan
pengalaman yang
paling mengesankan
dari daftar
pengalaman yang
diidentifikasi

Tes
praktik/ki
nerja

Uji petik
kerja

1. Identifikasilah minimal
tiga pengalamanmu
yang paling
mengesankan!

2. Tentukan satu
pengalaman yang
kamu anggap paling
mengesankan dari
daftar yang telah kamu
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3. Mampu menyusun
pokok-pokok cerita
berdasarkan
pengalaman yang
paling mengesankan

4. Mampu menceritakan
pengalaman yang
paling mengesankan
berdasarkan pokok-
pokok cerita yang
disusun dengan
menggunakan pilihan
kata dan kalimat
efektif

buat untuk diceritakan!
3. Susunlah   pokok-

pokok cerita
pengalaman yang
paling mengesankan
itu dengan runtut!

4. Ceritakanlah secara
lisan pengalaman yang
mengesankan itu
berdasarkan pokok-
pokok cerita yang telah
kamu susun dengan
pilihan kata yang tepat
dan kalimat yang
efektif!

Pedoman Penilaian Menceritakan Pengalaman

d. Identifikasilah minimal tiga pengalamanmu yang paling mengesankan!
Pedoman Penskoran:
Kegiatan Skor
Peserta didik menuliskan 3 pengalaman atau lebih 2
Peserta didik menuliskan 1—2 pengalaman 1
Peserta didik tidak menuliskan apa-apa 0

e. Tentukan satu pengalaman yang kamu anggap paling mengesankan dari daftar
yang telah kamu buat untuk diceritakan!

Pedoman Penskoran:
Kegiatan Skor
Peserta didik menentukan satu pengalaman yang mengesankan 1
Peserta didik tidak dapat  menuliskan apa-apa 0
f. Susunlah   pokok-pokok cerita pengalaman yang paling mengesankan itu

dengan runtut!
Pedoman Penskoran:
Kegiatan Skor
Peserta didik menyusun pokok-pokok cerita pengalaman yang
mengesankan dengan  runtut

2

Peserta didik menyusun  pokok-pokok cerita pengalaman yang
mengesankan, tapi tidak runtut

1

Peserta didik tidak dapat  menuliskan apa-apa 0

g. Ceritakanlah secara lisan pengalaman yang mengesankan itu berdasarkan
pokok-pokok cerita yang telah kamu susun dengan pilihan kata yang tepat dan
kalimat yang efektif!

Rubrik Penilaian Bercerita (perlu disepakati dulu oleh guru dan Peserta didik)
Berilah tanda cek (Ö) pada kolom nilai 1, 2, 3, atau 4  dengan ketentuan: 1 =  kurang;
2 = sedang; 3 = baik; 4 = sangat baik.
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Nama Peserta didik: ......................................
Tanggal       :  .....................................
Judul Cerita  :  ....................................

No. Aspek Deskriptor 1  2 3 4
1 Kesesuaian

isi
Isi cerita sesuai dengan pokok-pokok
cerita yang disusun

2 Kesesuaian
visualisasi

Visualisasi mendukung isi cerita

3 Pelafalan Pelafalan kata secara jelas dan tepat
4 Jeda dan

Intonasi
Pengaturan jeda, tinggi-rendah nada,
keras- lemah suara, dan cepat-lambat
cerita

5 Gerak/mimik Keserasian antara ekspresi wajah, gerak,
sikap, dan ucapan

Skor maksimal:
No 1.    = 2
No 2.    = 1
No 3.    = 2
No 4.   = 20
Jumlah = 25
Saat Peserta didik melaksanakan perintah soal no. 4, dia sudah harus
melaksanakan soal no 1,1 2, dan 3

Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut:

1. Prosedur (1 + 2 + 3) diberi bobot 20 % atau 30 %

Perolehan Skor

Nilair = --------------------- X Skor Ideal (100) X Bobot (20/30 %) =  ....

Skor Maksimal (5)

2. Produk /unjuk kerja (d) diberi bobot lebih besar daripada prosedur, misalnya 80
atau 70 %

Perolehan Skor

Nilai  = --------------------- X Skor Ideal (100) X Bobot (80/70 %) =  ....

Skor Maksimal (20)

3. Nialai akhir = prosedur+unjuk kerja = 20/30+80/70 = 100

......., ........................
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran,
Kepala Sekolah

......................................                                                         ......................................
NIP NIP



RPP Bahasa Indonesia 6

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )

Sekolah : SMP  ...................
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas /Semester : VII/1
Alokasi Waktu :   4  X  40 menit ( 2 pertemuan)

A. Standar Kompetensi
4. Mengungkapkan pikiran dan pengalaman dalam buku harian dan surat pribadi

B. Kompetensi Dasar
4.2 Menulis surat pribadi dengan memperhatikan komposisi, isi, dan bahasa

C. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan pertama:
1. Peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan surat pribadi dengan surat dinas
2. Peserta didik dapat menulis surat pribadi dengan memperhatikan komposisi isi

dan bahasa
Pertemuan kedua:
Peserta didik dapat menyunting surat pribadi yang ditulis teman

D. Materi Pembelajaran
Penulisan surat pribadi
Langkah-langkah penulisan surat pribadi

E. Metode Pembelajaran
1. Pemodelan
2. Tanya jawab
3. Penugasan

F. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan Pertama: 2 x 40’
1. Kegiatan Pendahuluan

a. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang kegiatan surat-menyurat dalam
tayangan VCD

b. Peserta didik mengungkakan kebermaknaan pembelajaran menulis surat
pribadi dalam kehidupan sehari-hari

c. Peserta didik mengungkapkan kesiapannya mengikuti pembelajaran menulis
surat pribadi

d. Peserta didik membentuk kelompok terdiri atas 5 orang  kemudian memilih
nama kelompok dengan nama-nama yang berhubungan dengan surat-
menyurat

2. Kegiatan Inti
a. Perwakilan kelompok mengambil amplop yang dipersiapkan guru secara

bergantian dalam waktu yang ditentukan (5, 7, atau 9 menit) atau melalui
permainan

b. Setiap kelompok mendiskusikan isi amplop yang berisi contoh surat pribadi
dan surat resmi (2 atau lebih contoh surat pribadi dan resmi)
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c. Peserta didik merumuskan perbedaan komposisi surat  pribadi dan resmi
dengan alasan yang logis melalui kegiatan berdiskusi

d. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok yang tidak
tampil menanggapinya

e. Selingan berupa nyanyian/puisi tentang surat sebelum masing-masing
kelompok mempresentasikan hasil diskusi

f. Peserta didik dan guru merumuskan perbedaan komposisi surat pribadi dan
surat resmi berdasarkan hasil diskusi

g. Setiap kelompok menerima amplop berisi tugas menulis surat pribadi
h. Setiap anggota kelompok menulis surat pribadi sesuai dengan tugas

kelompoknya

3. Kegiatan Penutup
a. Peserta didik mengungkapkan kesulitan menulis surat pribadi
b. Peserta didik dan guru menyepakati rubrik penilaian surat yang dibuat Peserta

didik
c. Peserta didik menerima informasi tentang rencana pembelajaran berikutnya

berupa menyunting surat yang ditulis peserta didik

Pertemuan Pertama: 2 x 40’
1. Pendahuluan

a. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang permasalahan surat yang
dibuatnya

b. Peserta didik menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan
c. Peserta didik berkelompok sesuai dengan kelompok pertemuan sebelumnya

2. Kegiatan Inti
a. Setiap kelompok memilih surat terbaik yang ditulis anggota kelompok

berdasarkan rubrik penilaian yang telah dikomunikasikan
b. Surat terbaik kelompok ditukarkan dengan kelompok lain untuk dinilai dan

dikritisi
c. Kelompok penilai menyampaikan hasil penilaiannya disertai daya dukung

penilaiannya, kelompok surat ternilai menyapaikan tanggapan
d. Selingan berupa nyanyian/puisi tentang surat/yel-yel khas kelompok

sebelum menyapaikan penilaian
e. Perwakilan  kelompok penilai menempel surat yang dinilai pada papan

tersedia setelah mendapat tanggapan kelompok penulis surat
f. Seluruh perwakilan kelompok secara bergantian memilih surat terbaik dari

surat yang telah dinilai bedasarkan rubrik surat pribadi
g. Peserta didik dan guru menyimpulkan surat terbaik dari surat yang dinilai
h. Kelompok penulis surat terbaik mendapat penghargaan

3. Kegiatan Penutup
a. Peserta didik menyampaikan kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari itu
b. Peserta didik dan guru menyimpulkan catatan-catatan kegiatan untuk

perbaikan kegiatan  berikutnya
c. Peserta didik menerima tugas berupa memperbaiki surat pribadi yang telah

dikritisi oleh kelompok lain secara individu

G. Sumber Belajar
 1. Contoh-contoh pribadi remi dan surat pribadi Peserta didik
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2. Asep Ganda dkk. 1998. Bahasa  Indonesia untuk SLTP kelas I. Bandung:
Pribumu Mekar.

Tim MGMP Bahasa Indonesia. 2007. Buku Aktivitas Peserta didik untuk SMP
Kelas VII. Jakarta: PT Akasia Citra Mandiri.
Agus Trianto. 2007. Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs. Kelas VII. Jakarta: esis.

H. Penilaian
1. Teknik : Tes dan nontes
2.  Bentuk : Tes uraian dan produk
3.  Instrumen :

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Teknik
Penilaian

Bentuk
Penilaian Instrumen

1. Mampu menentukan
perbedaan komposisi
surat pribadi dengan
surat resmi

2. Mampu menulis
surat pribadi dengan
bahasa yang
komunikatif

3. Mampu menyunting
surat

Tes
tertulis

Tes
praktik/ki
nerja

Tes uraian

Tes tulis
keterampil
an

Terlampir

a. Kisi-kisi

b. Soal dan tugas
Perhatikan contoh surat pribadi dan resmi berikut kemudian kerjakan soal nomor
1!

Kompetensi Materi Indikator No. Soal
Peserta didik
dapat menulis
surat pribadi
dengan
memperhatikan
komposisi isi
dan bahasa

1. Perbedaan
surat pribadi
dan resmi

Disajikan dua surat
(pribadi dan resmi),
Peserta didik dapat
menentukan perbedaan
kedua surat tersebut)

1

2. Penulisan
surat pribadi

Disajikan ilustrasi suatu
kegiatan, Peserta didik
dapat menulis surat
pribadi dengan tepat

2
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Surat 1
Jakarta,  3  Oktober  2006

Menjumpai
Sahabatku Danang
Jalan Mawar III No. 35
Bandung

Sahabatku yang budiman,

Tentu kamu terkejut menerima suratku ini. Itulah harapkanku.  Sudah 2 tahun kita tidak berkomunikasi, sudah 2
tahun pula aku tidak mendengar ceramah-ceramahmu yang lucu.

Tika, aku bererncana ke Bandung pada liburan tahun ini. Kalau kamu tidak keberatan aku akan mampir ke
rumahmua. Kuharap kamu tidak melupakan keakraban kita tempo dulu. Kita bermain layang-layang, mengadu
ketangkasan pedang-peadangan, dan lempar lembing tentunya. Setelah itu kita makan makanan khas di warung pojok
sekolah kita dulu. Sekarang maih ada kan?

Oh, ya, ngomomg-ngomong gemana kabar orang tuamu, Kak Gita, dan Dik Nindi yang imut-imut itu? Semoga
semua baik-baik saja, ya! Wah, aku jadi lebih ingin ketemu mereka.

Sahabat, sekian dulu ya kabar dariku, kutunggu jawabanmu selekas mungkin. Daaag.

Karibmu,
ttd.
Rubin

Surat 2

PENGURUS  PRAMUKA  SUKAHATI
Jalan Kapuk Raya 35 Jakarta

Nomor                     : 010/OSIS.SMP/Pramuka/IV/2006 9  April 2006
Hal : Permohonan izin kegiatan

Yth. Kepala Polsek Kapuk
di Jakarta

Dengan hormat,

Sesuai dengan program kerja pengurus Pramuka SMP SUKAHATI kami bermaksud mengadakan Persami.
Kegiatannya insya Allah akan kami laksanakan pada
hari/tanggal : Jumat, 13 April 2007
waktu : pukul 08.00 – 12.00
Untuk itu, kami mohon izin kegiatan dan  bantuan tenaga keamanan kepada Bapak selama berlangsungnya kegiatan
tersebut.

Atas bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Mengetahui Ketua OSIS,
Pembina Pramuka,

ttd ttd.
Drs. Rahmat Sudrajat Rani Saraswati

Tembusan:
1. Lurah Kapuk
2. Ketua RT/RW 08/04
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1. Jelaskan perbedaan kedua surat tersebut!

2. Tulislah sebuah surat pribadi dengan memperhatikan ilustrasi berikut!

Kamu mempunyai teman akrab sewaktu di SD. Temanmu itu sekarang
bersekolah di luar kota (misalnya: Yogyakarta). Pada liburan tahun ini kamu
bermaksud mengunjungi temanmu itu. Mintalah temanmu itu menyampaikan
maksudmu ke orang tuanya. Karena kamu belum pernah ke kota temanu itu,
mintalah pula temanmu menjemputnya di tempat yang kamu inginkan. Dalam
suratmu kamu perlu mencantumkan alamat temanmu dengan lengkap.

c. Rubrik penilaian dan pedoman penskoran
Rubrik penilaian soal no. 1
Kunci jawaban
Perbedaan antara kedua surat tersebut sebagai berikut
Surat 1 (pribadi) Surat 2 (resmi)
Tidak ada kepala surat Terdapat kepala surat
Bahasa bersifat pribadi Bahasa bersifat resmi
Sstruktur/sistematika surat sesui selera
pribadi (alamat, isi, pembuka, penutup,
penulis)

Stuktur/sistematika surat sesuai
surat resmi (kepala surat, tanggal
surat, no, alamat, pembuka surat,
isi penutup, salam, pengirim,
tembusan)

Penskoran
Jika semua jawaban benar diberi skor 3
Jika hanya ada 2 jawaban benar skor 2
Jika hanya ada 1 jawaban benar skor 1
Jika semua jawaban salah atau tidak menjawab diskor 0

Penghitungan nilai dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut:
Perolehan Skor

Nilai  = --------------------- X Skor Ideal (100) X Bobot (20 %) =   .  .  .
Skor Maksimal

Rubrik penilaian soal no. 2
Rubrik penilaian surat pribadi

No. Aspek Indikator Skor
Peserta didik menuliskan  surat sesuai
ilustrasi dengan menulis kelengkapan
unsur surat (bagian salam, isi, penutup,
tanggal, tanda tangan)

4

Peserta didik menuliskan unsur surat
pribadi  75 %

3

Peserta didik menuliskan unsur surat
pribadi  50 %

2

1 Kelengkapan
unsur

Peserta didik menuliskan unsur surat
pribadi ≤ 25 %

1

2 Gaya penulisan Menggunakan gaya penulisan yang
komunikatif

3
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Menggunakan gaya penulisan monoton 2
Menggunakan gaya penulisan berbelit-
belit

1

3 Ejaan dan
tanda baca

Tidak terdapat kesalahan penggunaan
ejaan dan tanda baca

3

Sedikit kesalahan penggunaan ejaan dan
tanda baca

2

Banyak kesalahan penggunaan ejaan dan
tanda baca

1

Isi sesui ulustrasi 2
Sebagaian besar sesuai 1

4 Kesesuian isi

Tidak sesuai ilustrasi 0
Skor maksimal 12

Perolehan Skor
Nilai  = --------------------- X Skor Ideal (100) X Bobot (80 %) =   .  .  .

Skor Maksimal

d.        Perhitungan nilai akhir

Nilai soal no. 1 + no. 2 =

Contoh :
Budi mendapat nilai 100 untuk soal no. 1, maka nilai Budi 20.
Untuk soal no. 2 nilai Budi 80, maka nilai Budi 64.
Jadi, nilai Budi = nilai no. 1 + no. 2 = 84

......., ........................
Mengetahui Guru Mata Pelajaran,
Kepala Sekolah,

......................................                                                         ......................................
NIP NIP
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Alat peraga:
Contoh Surat
1. Surat pribadi

Bandung , 9 Oktober 2006

Menjumpai
Sahabatku Adicita
Jalan Nangka Timur II/36
Semarang 50274

Sahabatku yang baik,

Sudah lama kita tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu sekarang? Mudah-mudah-mudahan kamu sekeluarga dalam
keadaan baik-baik saja.

Oh, ya, apa acaramu pada liburan sekolah semester ini? Jalan-jalan dong ke Bandung. Saya sangat senang kalau
kamu mau mampir ke gubuk saya. Akan saya sediakan sambal dan lalap, lengkap dengan ikan asin kesukaanmu.

Masih ingatkah waktu kita memancing di kolam? Waktu itu kita dapat ikan besar, tetapi ikan tersebut tidak
dapat kita miliki karena ikan itu diperlombakan. Tentu saja kita merasa jengkel dan protes. Akhirnya kita diberi ikan yang
lain sebagai pengganti ikan kita. Masih ingatkah kamu dengan semua itu?

Kapan kamu akan datang ke Bandung?
Kedatanganmu sangat saya harapkan supaya kita bisa mengisi liburan bersama-sama.

Sekian dulu kabar dari saya, sampai jumpa di Paris van Java.

Salam
Sahabatmu,
ttd.
Iqra

2. Contoh surat yang lebih baik

ORGANISASI PESERTA DIDIK INTRA SEKOLAH (OSIS)
SMK MUHAMMADIYAH 8 PAKIS

Jl. Raya Sumberpasir 61 Pakis Malang, Telp. 0341 7043392

Nomor : 031/OSIS/SMK MUH 1/2005 20 Januari 2006
Lamp. : -
Hal : Permohonan izin

Yth. Kepala Desa Sumberpasir
Kecamatan Pakis
Kabupaten Malang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kemah bakti Peserta didik-siswi SMK Muhammadiyah 8 Pakis di wilayah
Bapak, kami mengajukan permohonan izin menggunakan Lapangan Desa Sunberpasir dan lingkungan sekitarnya.

Adapun waktu pelaksanaannya
hari : Sabtu s.d. Minggu
tanggal : 29 – 30 Januari 2006.

Kami berharap Bapak berkenan memberikan izin kepada kami untuk menggunakan sarana-sarana tersebut. Atas
perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Mengetahui
Pembina OSIS, Ketua OSIS,

Drs. Ja’far Fatoni Setiawan
Tembusan:

1. Kepala SMK Muhammadiyah 8 Pakis
2. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pakis
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Puisi tentang surat sebagai selingan

SURAT DARI IBU

Karya: Asrul Sani

Pergi ke dunia luas anakku sayang
Pergi ke hidup bebas!
Selama angin masih angin buritan
dan matahari pagi menyinar daun-daunan
dalam rimba dan padang hijau.

Pergi ke laut lepas, anakku sayang
Pergi ke alam bebas!
Selama hari belum petang
Dan warna senja belum kemerah-merahan
Menutup pintu waktu lampau.

Jika bayang telah pudar
dan laut  pulang ke sarang
angin bertiup ke benua
Tiang-tiang akan kering sendiri
dan nakhoda sudah tahu pedoman
boleh engkau datang padaku!

Kembali pulang, anakku sayang
kembali ke balik malam!
Jika kapalmu telah rapat ke tepi
Kita akan bercerita

“Tentang cinta dan hidupmu di pagi hari.”
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